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Περίληψη: Με δεδοµένη την πρόσφατη έµφαση  στην έννοια της πληροφορίας, στην εργασία αυτή γίνεται µια απόπειρα να 
απαντηθεί το ερώτηµα: «Πώς θα µπορούσαν να βοηθηθούν οι µαθητές να µετατρέψουν τις πληροφορίες σε γνώση, και ίσως 
τη γνώση σε σοφία στο πλαίσιο της εκπαίδευσης;» Προς το σκοπό αυτό συζητάµε τις έννοιες αβεβαιότητα, πράξη-
πρακτικότητα και σκοπιµότητα που διαφαίνονται ότι αποτελούν σηµαντικά χαρακτηριστικά στην διαδικασία ανάπτυξης της 
γνώσης. 
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Abstract: Τhis paper attempts to provide some answers to the question: “How can students be helped to transform the 
information they receive into knowledge and possibly wisdom in the context of formal education?”. So we discuss what 
appear to be three fundamental characteristics of the process of knowledge, namely, uncertainty, action and purposefulness. 
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Εισαγωγή 
Είναι γεγονός ότι οι µαθητές βοµβαρδίζονται καθηµερινά, σε όλα τα µαθήµατα µε πληροφορίες. Πολλές από 
αυτές, λόγω υπερφόρτωσης, δεν λαµβάνονται καθόλου υπόψη, ενώ άλλες αποτελούν για τους µαθητές ένα 
συνεχή «θόρυβο» που απλά καλούνται ή τους επιβάλλεται να τον ακούν χωρίς να του δίνουν ιδιαίτερη σηµασία. 
Κι όµως η σπουδαιότητα των πληροφοριών είναι µεγάλη γιατί ακριβώς αποτελούν το υλικό της γνώσης. 
Επειδή η σκέψη προϋποθέτει τη γνώση και η γνώση προϋποθέτει την πληροφορία, θα χρειαστεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην ερµηνεία διαφόρων σλόγκαν του τύπου «µαθαίνω πώς να µαθαίνω», «αυτό που έχει σηµασία δεν 
είναι το τι µαθαίνει ο µαθητής αλλά το πώς το µαθαίνει», γιατί απλά αυτά τα σλόγκαν, πέρα από τη 
συνθηµατική τους αξία, αποκτούν αξία καθαρά παιδαγωγική, και εποµένως υπάρχει η πιθανότητα να 
ενθαρρύνουν κάποιους και ίσως τους οδηγήσουν στην απόρριψη της αξίας των πληροφοριών. Στη διαδικασία 
της µάθησης, είναι εξίσου σηµαντικό και το Τι µαθαίνει κάποιος, και το Που και το Πότε µαθαίνει, και θα ήταν 
πολύ επιπόλαια, αν όχι απλοϊκή, η υιοθέτηση της άποψης ότι µόνον το Πώς έχει τη µεγαλύτερη σηµασία. 
Παρακάτω θα γίνει εκτενέστερη αναφορά στην ιδέα αυτή. 
Την τελευταία κυρίως δεκαετία  µε την έµφαση που έχει δοθεί στον όρο «κοινωνία της πληροφορίας» η 
εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων πληροφορία και γνώση αποτελεί ανάγκη επιτακτική. Οι φιλόσοφοι βέβαια 
και οι γνωστικοί ψυχολόγοι έχουν ασχοληθεί µε το θέµα (π.χ. Mayer, 1996) και µια διάκριση σε πρώτο επίπεδο 
µας οδηγεί σε τρεις κύριες διαφορές: 
Η γνώση είναι σχηµατικά οργανωµένη, δηλαδή οργανωµένη µε µια συγκεκριµένη δοµή, στο µυαλό του ατόµου, 
ενώ οι πληροφορίες είναι απλά «ατοµικές  µονάδες», χωρίς συγκεκριµένη σύνδεση.  
Η γνώση είναι γενική ενώ οι πληροφορίες διαµεσολάβησης είναι ειδικές και συγκεκριµένες.  
Η γνώση εµπλέκει διαδικασίες διαµεσολάβησης-αλληλεπίδρασης  µεταξύ των ατόµων, ενώ η πληροφορία είναι 

κάτι το αντικειµενικό.  
Στο θέµα της σχηµατικής οργάνωσης των πληροφοριών, καθώς και στις διαδικασίες διαµεσολάβησης και 
αλληλεπίδρασης µεταξύ των ατόµων, έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και στο επίπεδο της διδακτικής πράξης 
Σύµφωνα µε την κονστρουκτιβιστική επιστηµολογία, στην οποία δόθηκε µεγάλη έµφαση πρόσφατα, η  
κατανόηση χτίζεται, και ο µαθητής, τόσο από την πλευρά του σχεδιαστή του αναλυτικού προγράµµατος όσο και 
από το δάσκαλο, µπορεί να βοηθηθεί να οργανώσει τις έννοιες µέσα από το µυαλό του. Αυτό µπορεί να 
διευκολυνθεί αν στο µαθητή δοθεί κάποιο πλαίσιο µέσα στο οποίο µπορεί να κάνει τις διασυνδέσεις και 
συσχετισµούς. Από την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία µέχρι το λύκειο, ο µαθητής  µπορεί να βοηθηθεί 
να συσχετίζει και να διασυνδέει  καταστάσεις, έννοιες και ιδέες. Από µια δραστηριότητα κατά την οποία ένα 
παιδί 5 χρονών συσχετίζει για παράδειγµα το ύψος του ήχου µε το µέγεθος του µπουκαλιού το οποίο φυσάει, 
µέχρι το χάρτη εννοιών που φτιάχνει ένας µαθητής δηµοτικού ή λυκείου, για παράδειγµα πάνω στην έννοια της 
ύλης, η βοήθεια για οργάνωση είναι προφανής. 
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Πέρα από τη βοήθεια για οργάνωση, ωστόσο, πως θα µπορούσαν να βοηθηθούν οι µαθητές να µετατρέψουν τις 
πληροφορίες σε γνώση, και ίσως τη γνώση σε σοφία; Παρακάτω γίνεται µια προσπάθεια να δοθεί απάντηση 
κυρίως στο πρώτο σκέλος του ερωτήµατος.  

∆ράση-Πράξη-Πρακτικότητα 
Με δεδοµένο ότι η επιστηµονική πρόοδος λαµβάνει χώρα όταν υπάρχει τροποποίηση, αναθεώρηση, 
συµπλήρωση προηγούµενων ιδεών, θεωριών ή/και πρόταση εντελώς καινούργιων ιδεών (π.χ. κβαντική θεωρία), 
και αυτό συµβαίνει  όταν παρατηρούνται ανεπαρκείς ερµηνείες και γενικώς συγκρούσεις ανάµεσα στις 
υπάρχουσες θεωρίες και πειραµατικά δεδοµένα, η επιστηµονική γνώση έχει ταυτισθεί µε τη διαδικασία εύρεσης 
της «αλήθειας» (η λογοτεχνία και οι καλές τέχνες, για παράδειγµα, δεν µπορούν να θεωρηθούν ως γνώσεις µε 
την έννοια ότι δεν βελτιώνουν τη γνώση µας  όσο αφορά την αναζήτηση της αλήθειας). Η επιστηµονική γνώση, 
µε αυτήν την έννοια, είναι µια γνώση καθαρά θεωρητική, παρόλο που η εφαρµογή της οδηγεί σε πολλά µεγάλα 
τεχνολογικά επιτεύγµατα . Η επιστηµονική έρευνα, µε άλλα λόγια, έχει ως σκοπό την εύρεση ή καλύτερα την 
προσέγγιση της αλήθειας. 
∆εν είναι τυχαίο που µιλάµε για καθαρά (θεωρητικές) και εφαρµοσµένες επιστήµες, ή για θεωρία και πράξη. 
Και παρόλο που η επιστηµονική γνώση, την οποία ο Popper χαρακτήρισε την καλύτερη γνώση που έχουµε 
(επειδή µπορεί να διαψευσθεί) δεν µπορεί να ταυτισθεί µε τη σχολική γνώση, εντούτοις η άποψη ότι η γνώση 
είναι απλά ιδέες (που πιθανόν µπορούν να εφαρµοστούν) είναι πολύ διαδεδοµένη. Μιλάµε για γνώση «ότι» και 
γνώση «πώς», µιλάµε για γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, για θεωρία και εφαρµογή, για θεωρία και 
προβλήµατα ή ασκήσεις, παρόλο µια προσεκτική προσέγγιση µας βοηθάει να αντιληφθούµε ότι οι διακρίσεις 
αυτές δεν είναι τόσο έγκυρες. Οι στάσεις, για παράδειγµα εµπλέκονται µέσα στη γνώση σε σηµείο που να µην 
µπορούµε  να ξεχωρίσουµε αν αυτές οι στάσεις αποτελούν το µέσο ή το σκοπό της αναζήτησης της γνώσης. Η 
«συνεργατική διερεύνηση», για παράδειγµα, µπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί και µέσο και σκοπός στο αναλυτικό 
πρόγραµµα των φυσικών επιστηµών και γενικότερα στο Αναλυτικό Πρόγραµµα. 
Πιο συγκεκριµένα, ωστόσο, πάνω στο θέµα της σχολικής γνώσης ως ιδέες, δηλαδή ως οργανωµένες 
πληροφορίες, (οι γνωστικοί ψυχολόγοι µιλάνε για πληροφοριακή και διαδικαστική γνώση), θα πρέπει να γίνει 
µια διαφοροποίηση ανάµεσα στη γνώση όπως αυτή µεταδίδεται, αποκτάται, κατασκευάζεται, εφαρµόζεται µέσα 
στο χώρο της σχολικής τάξης και στη γνώση όπως αυτή εφαρµόζεται σε χώρο εκτός του σχολείου δηλαδή στην 
καθηµερινή ζωή. Πολλοί φιλόσοφοι αλλά και παιδαγωγοί έχουν µιλήσει για το θέµα αλλά οι ιδέες του Άγγλου 
φιλοσόφου R. S. Peters  και του D. Barnes πάνω στη διαφοροποίηση αυτή αξίζει να αναφερθούν . Ο Peters, 
λοιπόν µιλάει για τη λεγόµενη «cognitive perspective» (θα µπορούσε να µεταφραστεί ως γνωστική προοπτική) 
και πιστεύει ότι οι γνώσεις του µαθητή δεν πρέπει να είναι αδρανείς, που σηµαίνει ότι ο µαθητής µπορεί όχι 
απλά να τις δώσει, να τις αναπαραγάγει όταν ζητηθεί σε κάποιο test ή γενικά στο χώρο του σχολείου, αλλά να 
µπορεί να τους δώσει τέτοια αξία, ώστε να τις εφαρµόζει στην καθηµερινή ζωή τους, µάλιστα να τις εκτιµάει τις 
γνώσεις αυτές σε τέτοιο βαθµό ώστε να αποτελούν ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής τους. Και ο Barnes 
(1987) µίλησε για τη «γνώση δράσης» την οποία διαφοροποιεί  από τη σχολική  γνώση. Είναι προφανές ότι αν 
ένας µαθητής έχει µάθει, για παράδειγµα, ότι το αλάτι ανεβάζει το σηµείο ζέσης του νερού ή  ταπεινώνει το 
σηµείο πήξης το ξέρει και κάνει πειράµατα για να το διαπιστώσει, αλλά δεν µπορεί να σκεφτεί ότι πρέπει να 
ρίξει αλάτι στην αυλή του για να λιώσει το χιόνι, τότε δεν έχει αναπτύξει γνωστική προοπτική σύµφωνα µε τον 
Peters, ούτε γνώση δράσης σύµφωνα µε τον Barnes. Είναι εποµένως σηµαντικό οι µαθητές από τη µικρή ηλικία 
να κατανοήσουν την πρακτικότητα της γνώσης, να κατανοήσουν µε άλλα λόγια ότι η γνώση δεν είναι µόνο 
ιδέες, αλλά ιδέες που χρησιµοποιούνται ώστε να κάνουµε κάτι µε αυτές. 
Ας µην ξεχνάµε ότι οι πρώτες γνώσεις του ανθρώπου προέρχονται από τη φυσική δράση του πάνω στο 
περιβάλλον (κι εδώ είναι η µεγάλη καινοτοµία του Piaget, ο οποίος ενοποιεί αντίθετα προς την επικρατούσα 
καρτεσιανή αντίληψη, το σώµα και το νου). 
Η δυνατότητα από την πλευρά του µαθητή να συνειδητοποιήσει την εφαρµογή της σχολικής γνώσης στην 
καθηµερινή του ζωή δεν συνεπάγεται απλά τη συνειδητοποίηση µιας πρακτικής διάστασης της γνώσης. 
Συνεπάγεται κυρίως τη συνειδητοποίηση ότι οι γνώσεις του δεν είναι αδρανείς, ότι υπάρχει συνέχεια ανάµεσα 
σε σχολείο και ζωή, και ότι ιδέες και πράξη πάνε αναπόφευκτα µαζί. Μάλιστα αυτή η συνειδητοποίηση µπορεί 
να βοηθήσει τους µαθητές να βρουν και κάποιο σκοπό στη διαδικασία απόκτησης της γνώσης, κάτι που πολύ 
πιθανό να αποτελεί και την καλύτερη προσέγγιση στο θέµα της παρακίνησης των µαθητών να µάθουν, πράγµα 
που αποτελεί ένας συνεχές και άλυτο πρόβληµα. 
Οι συνέπειες προφανώς αυτής της γνώσης ως δράσης-πράξης είναι να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία σ’ αυτό που είχε 
πει ο Alfred North Whitehead (1985/1929), ότι δηλαδή το «περιεχόµενο του αναλυτικού προγράµµατος δεν 
µπορεί να είναι άλλο παρά η ζωή σε όλες τις εκφάνσεις της». 
Από πραγµατιστική σκοπιά ο John Dewey (1933) επιχειρηµατολογεί ότι «µια ιδέα, αφού σχηµατισθεί, 
εξετάζεται µε το να δράσει κάποιος πάνω της, φανερά αν είναι δυνατόν, διαφορετικά στη φαντασία» (σ. 104-
105). Η εξέταση αυτή σηµαίνει να χρησιµοποιηθεί η ιδέα προκειµένου «να καθοδηγήσει νέες παρατηρήσεις και 
σκέψεις πάνω σε πραγµατικές καταστάσεις, στο παρελθόν, στο παρόν και στο µέλλον» (σ. 106). Χρειάζεται, 
ωστόσο, προσεκτική ερµηνεία αυτού του επιχειρήµατος, διότι η προοδευτική εκπαίδευση - αλλά και πρόσφατα 
η εποικοδοµητική (κονστρουκτιβιστική) επιστηµολογία - έδωσαν µεγάλη σηµασία στην προέλευση των ιδεών, 
δηλαδή το µαθητή. Πράγµατι όλοι µας θεωρούµε ότι όταν  οι ιδέες έχουν την πηγή τους στον ίδιο το µαθητή, 
τότε η διαδικασία της µάθησης διευκολύνεται. Όµως, για τον Dewey, η αξία και µιας ιδέας δεν εντοπίζεται στην 
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πηγή της, δηλαδή απλά στο γεγονός ότι προέρχεται από το µαθητή, αλλά στη δράση της, επειδή µέσω αυτής της 
δράσης εξετάζονται οι συνέπειες της ιδέας. Αυτό αποτελεί την βάση αλλά και την ουσία της ενεργούς µάθησης 
(βλ. Χατζηγεωργίου, 2000). Θα µπορούσαµε να πούµε ότι µια ιδέα είναι παιδευτική στο βαθµό που µπορεί να 
οδηγήσει σε κάποια δράση από την πλευρά του µαθητή. «Οι ιδέες», τόνισε ο Dewey (1929, σ. 111), «δεν έχουν 
αξία εκτός αν µετατραπούν σε πράξεις, οι οποίες επαναδιευθετούν, λίγο ή πολύ, τον κόσµο τον οποίο ζούµε».  
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η αντιµετώπιση καθηµερινών προβληµάτων και γενικότερα η πρακτική πλευρά της 
ζωής, κάνουν αναγκαία την κρίση και τη λήψη αποφάσεων, τα οποία αποτελούν τη βασικότερη διάσταση της 
σοφίας (τουλάχιστο από έρευνες  πάνω στο τι κάνει κάποια άτοµα να ξεχωρίζουν επιδεικνύοντας πέρα από την 
ευφυή συµπεριφορά και δηµιουργικότητα κάτι άλλο που θα το χαρακτηρίζαµε ως σοφία) (Sternberg, 1990). 

H Aβεβαιότητα της γνώσης 
Όσοι έχουν σπουδάσει ή µελετήσει φυσική έχουν κατανοήσει ότι η προσπάθεια για τη βεβαία γνώση είναι εκ 
φύσεως αδύνατη, δηλαδή η ακριβής εικόνα του υλικού κόσµου είναι αδύνατη. Από τη σκοπιά της Νευτώνειας-
Μηχανιστικής Κοσµοθεωρίας, σύµφωνα µε την οποία ο κόσµος χαρακτηρίστηκε από σταθερότητα και από το 
νόµο της αιτιότητας, η γνώση συνδέθηκε µε την αντικειµενικότητα και τη βεβαιότητα. Η Καρτεσιανή 
φιλοσοφία, µε το να εστιαστεί  πάνω στα µαθηµατικά, ως την πιο νοµιµοποιηµένη µορφή γνώσης, τόνισε και 
ενίσχυσε την άποψη για τη βεβαιότητα της γνώσης. 
Κι όµως τόσο η ιστορία των φυσικών επιστηµών όσο και οι θεωρίες της σύγχρονης φυσικής δείχνουν ότι το 
κυριότερο χαρακτηριστικό της γνώσης είναι η αβεβαιότητα. Αξίζει να τονιστεί ότι ο Ιταλός (Βενετός) 
φιλόσοφος Vico Grambattista (κατά πάσα πιθανότητα ο θεµελιωτής της επιστηµολογίας του 
κονστρουκτιβισµού) ήδη είχε ασκήσει κριτική στην ιδέα ότι η Αλήθεια εξισώνεται  µε µαθηµατικές προτάσεις. 
Από µια ολιστική άποψη, η «βέβαια γνώση» δεν µπορεί να υπάρχει. Οι πραγµατικές καταστάσεις 
προβληµατισµού είναι τόσο πολύπλοκες που η βεβαιότητα χάνει τη σηµασία της. 
Αν η σκέψη έχει την αφετηρία της σε καταστάσεις προβληµατισµού, όπου εξ ορισµού επικρατεί σύγχυση, 
αµηχανία, αµφιβολία, αβεβαιότητα, τότε η γνώση πρέπει να θεωρηθεί ως το προϊόν µιας διερευνητικής 
διαδικασίας, όπου διατυπώνονται στην αρχή κάποιες υποθέσεις µε επιφύλαξη και ακολούθως εξετάζεται η 
ορθότητα αυτών των υποθέσεων, µε βάση τα δεδοµένα που συλλέγονται και άλλες πληροφορίες που ήδη είναι 
γνωστές. Με άλλα λόγια, στο πλαίσιο της διδακτικής,  ως γνώση θα ήταν προτιµότερο να θεωρήσουµε το προϊόν 
µιας διερευνητικής διαδικασίας παρά το δεδοµένο ή την προϋπόθεση για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, 
κυρίως για τους µικρούς µαθητές. Αν και αυτή η διαδικασία δεν καλύπτει το εύρος της πραγµατικής διαδικασίας 
ανάπτυξης  επιστηµονικής γνώσης (µια και σ’ αυτή υπάρχει το στοιχείο της διαίσθησης, της τυχαίας 
ανακάλυψης, της δηµιουργικής φαντασίας, της εφεύρεσης) εν τούτοις προσφέρεται περισσότερο στο πλαίσιο 
της διδακτικής των φυσικών επιστηµών.  
Παρόλο που φαίνεται ότι κάποιες ιδέες δεν σηκώνουν αµφισβήτηση, µε την έννοια ότι είναι επιβεβαιωµένες 
(π.χ., τα σώµατα ταξινοµούνται σε τρεις κατηγορίες, σε διαφανή, αδιαφανή, και ηµιδιαφανή), θα µπορούσαν 
εντούτοις και αυτές οι ιδέες να παρουσιαστούν µε τρόπο τέτοιο που να κατανοήσουν οι µαθητές, ότι υπάρχουν 
πολλοί παράγοντες που καθορίζουν το αν θα περάσει λίγο, πολύ ή καθόλου το φως από ένα σώµα, και ότι όλα 
προσεγγίζονται µε τρόπο τέτοιο που να µπορούν κι άλλα πράγµατα να ειπωθούν και ότι κάποιος παράγοντας 
που δεν ελήφθη υπόψη µπορεί να αλλάξει, λίγο ή πολύ, το αποτέλεσµα που µόλις βρέθηκε. Η διερεύνηση 
σχετικά µε το φωτισµό ενός δωµατίου, για παράδειγµα, µπορεί να βοηθήσει τους µαθητές να 
συνειδητοποιήσουν ότι ο φωτισµός εξαρτάται από τόσες πολλές µεταβλητές (όπως η ισχύς και το είδος της 
λάµπας, το χρώµα των τοίχων, η ύπαρξη και το υλικό κουρτινών, η θέση της λάµπας κτλ.) στο σηµείο που να µη 
µπορούν µε βεβαιότητα να πουν σε ποια περίπτωση ένα δωµάτιο έχει καλύτερο φωτισµό. Το παράδειγµα αυτό, 
όπως και άλλα από τον κόσµο των Φυσικών Επιστηµών, δείχνει ότι ίσως χρειαστεί να σκεφτούµε προσεχτικά τι 
θέµατα και προβλήµατα θα συµπεριληφθούν στα αναλυτικά προγράµµατα.   
Ανεξάρτητα , ωστόσο, από αυτό, ο ρόλος του δάσκαλου είναι κεφαλαιώδους σηµασίας, γιατί ακριβώς η στάση 
που κρατά απέναντι στη διαδικασία της απόκτησης (ή κατασκευής) της γνώσης, κυρίως µε τους µικρούς σε 
ηλικία µαθητές, προσεγγίζοντας τα πάντα µε επιφύλαξη, µε ανοικτότητα, µε ένα τρόπο γενικά που δείχνει ότι 
ένα θέµα που µελετάται δεν µπορεί να εξαντληθεί και µπορεί να µαθευτούν κι άλλα πράγµατα σχετικά µε αυτό, 
µπορεί να  καθορίσει σε µεγάλο βαθµό τη συνειδητοποίηση από τους µαθητές της διάστασης της αβεβαιότητας 
της γνώσης.  
Πέρα από τη διερευνητική προσέγγιση, θα µπορούσαν οι µαθητές να συνειδητοποιήσουν τη διάσταση της 
αβεβαιότητας της γνώσης µέσα από την κατανόηση ότι η γνώση εµπεριέχει το στοιχείο του λάθους, του 
σφάλµατος. Αυτό µπορεί να γίνει και µέσω µετρήσεων και µέσω της κατανόησης ότι η γνώση αποτελεί  
Το «αλάθητο της γνώσης», όπως παρουσιαζόταν, τουλάχιστον µέχρι πρόσφατα, µέσα από τα κρυφά αναλυτικά 
προγράµµατα (π.χ., από τον τρόπο διδασκαλίας, από τη δοµή και περιεχόµενο των σχολικών εγχειριδίων) 
ενισχύει την άποψη για τη βεβαιότητα της γνώσης. 
Η ιστορία των φυσικών επιστηµών µαρτυρεί ότι η εξέλιξη της επιστηµονικής γνώσης δεν έγινε τόσο λόγω της 
απόκτησης νέων γνώσεων όσο λόγω της αναθεώρησης και αναδιοργάνωσης των ήδη υπάρχουσων ιδεών. 
Βέβαια αν αυτό ήταν να εφαρµοστεί στην περίπτωση της διδακτικής των φυσικών επιστηµών θα έπρεπε να 
εξασφαλίζονταν στην αρχή κάποιες γνώσεις και µια αρχή οργάνωση. Και επίσης θα χρειαζόταν προσοχή µήπως 
και η διαδικασία της διδακτικής µάθησης ταυτιζόταν αποκλειστικά µε µια διαδικασία εννοιολογικής αλλαγής 
κάτι στο οποίο έχει ασκηθεί κριτική επειδή αποτελεί µια πολύ στενή αντίληψη µε την έννοια της γνώσης. 
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Ωστόσο αποτελεί τροφή για σκέψη από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Και τούτο γιατί βοηθά η ιδέα της 
αναθεώρησης και αναδιοργάνωσης να ξεφύγουµε από την έννοια της απόλυτης αλήθειας και βεβαιότητας, από 
την έννοια  «της γνώσης µε το µάτι του Θεού» (Bernstein, 1983, Putnam, 1981). 
Αξίζει να αναφερθεί ότι η στάση απέναντι στη γνώση ως κάτι που εµπεριέχει  το στοιχείο λάθους αποτελεί µια 
διάσταση της σοφίας (Meacham, 1990). Μια ακόµη διάσταση της αποτελεί η ικανότητα αναζήτησης και 
εντοπισµού προβληµάτων (και όχι η επίλυση τους) µια και αυτό συνεπάγεται νέες αβεβαιότητες, νέες 
αµφιβολίες και ερωτηµατικά (Arlin, 1990). Ο Dewey, είχε τονίσει χαρακτηριστικά ότι χωρίς καλο-διατυπωµένα 
προβλήµατα υπάρχει ένα ψάξιµο στα τυφλά. 
Ένα πρόβληµα, και  η διερεύνηση  για την επίλυσή του αποτελεί, σύµφωνα µε τον Dewey (1916/1981), την 
καλύτερη, την πιο πρόσφορη µέθοδο απόκτησης γνώσης, µια και το γνωστικό υποκείµενο  δεν αποδέχεται ούτε 
την τέλεια γνώση  άλλά ούτε και την παντελή άγνοια. Αντίθετα ξεκινάει µε επιφύλαξη να διατυπώνει, όντας 
αβέβαιο και έχοντας αµφιβολίες, κάποιες ιδέες που θα πρέπει να διαψεύσει  ή να επιβεβαιώσει. 
Πρέπει να βοηθηθούν οι µαθητές να αλλάξουν τις ιδέες τους από το ότι α) η γνώση απλά υπάρχει και δεν 
χρειάζεται καµία δικαιολόγησή της (ότι βλέπω το πιστεύω) β) η γνώση είναι απολύτως βέβαια γιατί κάποια 
αυθεντία (π.χ., δάσκαλος, βιβλίο) το λέει, γ) η γνώση είναι προσωρινά αβέβαιη (µέχρι να βεβαιωθεί από κάποιον 
άλλον) στο ότι δ) στη διαδικασία απόκτησης της γνώσης εµπλέκονται τόσοι παράµετροι που εξαρτώνται από τις 
εκάστοτε συνθήκες, ώστε δεν µπορούµε να είµαστε εκ των προτέρων βέβαιοι για το αποτέλεσµα της απόκτησης 
αυτής της γνώσης,  µέχρι το ότι ε) η γνώση αποτελεί µια κατασκευή και ότι γνωρίζουµε  τη δική µας κατασκευή 
και τις κατασκευές των άλλων. 

Η Σκοπιµότητα της γνώσης 
Στο θέµα της οργάνωσης και της αναδιοργάνωσης  της γνώσης έχει δοθεί ιδιαίτερη σηµασία. Από τον John 
Dewey, ο οποίος παροµοίασε µια γνωστική περιοχή µε ένα άγνωστο  έδαφος, για το οποίο ο εξερευνητής 
χρειάζεται χάρτη προκειµένου να καθοδηγηθεί, µέχρι τον David Ausubel  που µίλησε για «προκαταρκτικούς 
οργανωτές»  και τον Jerome Bruner και τους σύγχρονους γνωστικούς επιστήµονες που µιλάνε για τη δοµή και 
τη σχηµατική  οργάνωση της γνώσης, (Χατζηγεωργίου 1999),  το µήνυµα είναι πολύ σαφές: οι µαθητές πρέπει 
να βοηθηθούν να οργανώσουν τις ιδέες στο µυαλό ώστε να µην παραµένουν αυτές ως ξεκοµµένες πληροφορίες. 
Αν και έχει φανεί ότι αυτή η οργάνωση δεν είναι κάτι εύκολο, γιατί συνεχώς  µε την απόκτηση νέων 
πληροφοριών, η οργάνωση  αλλάζει και ξαναλλάζει, εντούτοις αποτελεί έντιµη προσπάθεια, από την πλευρά 
τόσο των διδασκόντων όσο και των µαθητών, που µπορεί να οδηγήσει στην κατανόηση. Παρόλα αυτά υπάρχουν 
κάποιες παρανοήσεις σχετικά µε αυτή τη διαδικασία αυτής της οργάνωσης και αναδιοργάνωσης. Μάλιστα αυτές 
οι παρανοήσεις µας κάνουν να σκεφθούµε τον κεφαλαιώδη ρόλο της σκοπιµότητας στη διαδικασία της 
απόκτησης της γνώσης. 
Πρώτον θεωρείται εύλογο ότι αν ο διδάσκοντας  διαπιστώσει τις προηγούµενες ιδέες των µαθητών και διδάξει, 
παίρνοντας υπόψη του αυτές τις («συνήθως λανθασµένες») ιδέες, οι µαθητές θα µάθουν. Αν και ο Ausubel 
(1968, Αusubel, Novak & Hanesian, 1978) τόνισε ότι αυτά που γνωρίζουν οι µαθητές αποτελούν τον πιο 
σηµαντικό παράγοντα - κάτι που είχε τονίσει ο Πλάτωνας στο Μένων (βλ. Χατζηγεωργίου 1998/2001) -  
εντούτοις έχει ερµηνευθεί µε την έννοια ότι αν διδάξουµε παίρνοντας υπόψη αυτές τις προηγούµενες ιδέες, οι 
µαθητές θα τις αλλάξουν ή θα τις αναδιοργανώσουν και έτσι θα οδηγηθούν στην επιστηµονική γνώση. Θα 
µπορούσε να επιχειρηµατολογήσει κανείς ότι η ιδέα του Ausubel έχει να κάνει µε την  εµπλοκή των µαθητών µε 
τη διαδικασία της διδασκαλίας αλλά όχι µε τις ιδέες αυτές καθεαυτές (Hadzigeorgiou, 1999). Η έλλειψη ή πιο 
σωστά η αδυναµία της δηµιουργίας νοήµατος από την πλευρά των µαθητών φαίνεται να εντοπίζεται ως ο πιο 
βασικός παράγοντας που συµβάλλει στην αναδιοργάνωση και εποµένως στη µάθηση (Hadzigeorgiou, 1997, 
2001). Το ίδιο συµπέρασµα  προκύπτει από µια πρόσφατη κριτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας (Limon, 
2001): το κυριότερο πρόβληµα που φαίνεται να είναι υπεύθυνο για την αποτυχία ή µερική επιτυχία της 
διαδικασίας της αναδιοργάνωσης είναι το ότι η σύγκρουση πρέπει να έχει νόηµα για το µαθητή.  
Βέβαια µπορεί να σχεδιαστούν δραστηριότητες που διευκολύνουν τη γνωστική σύγκρουση, αλλά και πάλι η 
διαδικασία αυτή δεν είναι  εύκολο να οδηγήσει σε αναθεώρηση προϋπάρχουσων ιδεών αν δοθεί αποκλειστικό 
βάρος στη διάψευση των προσδοκιών των µαθητών σύµφωνα µε τις τελευταίες έρευνες του Piaget (1997). 
Μάλιστα υπάρχει και η άποψη ότι όταν οι µαθητές συνειδητοποιήσουν αντιφάσεις  ανάµεσα σ’ αυτά που 
γνωρίζουν ή προσδοκούν και τη νέα γνώση αυτόµατα θα ξεκινήσει η διαδικασία της αναδιοργάνωσης 
(Perkinson, 1993). 
Παρόλο που η ιδέα της προσδοκίας είναι σίγουρα παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη στη διαδικασία της 
µάθησης, θα ήταν η παραπάνω άποψη πολύ στενή για να δικαιολογήσει γενικώς τη διαδικασία απόκτησης της 
γνώσης. Αν πραγµατικά η πραγµατικότητα αποκτά το νόηµα πώς στις προσδοκίες που δηµιουργεί (Ogden & 
Richards, 1956) τότε θα ήταν προτιµότερο να στραφούµε στις προσδοκίες που έχουν οι µαθητές για το σχολείο, 
την παιδεία και τη µάθηση, από µια γενικότερη σκοπιά και όχι απλά για το τι πιστεύουν για τις συγκεκριµένες 
έννοιες από συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα. Τι προσδοκίες πράγµατι δηµιουργεί το περιβάλλον του 
σπιτιού τους, του σχολείου και της τάξης; Το ερώτηµα αυτό απλά διατυπώνεται ως «Τι περιµένουµε από το να 
πάµε σχολείο και να µάθουµε φυσική, µαθηµατικά και ιστορία;» και οδηγεί σε µια σειρά από ερωτήµατα που θα 
µπορούσαν να συνοψισθούν στο ερώτηµα του «ΓΙΑΤΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ». Αν και αυτό το ερώτηµα δεν απαντιέται 
εύκολα, ή τόσο εύκολα όσο τα ερωτήµατα που αφορούν το «τι» και το «πώς» της γνώσης, εντούτοις στο πλαίσιο 
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της σχολικής µάθησης αποκτά ίσως πρωτεύουσα σηµασία γιατί ακριβώς βοηθάει τους µαθητές να βρουν κάποιο 
σκοπό που αφορά τη µάθηση της φυσικής, των µαθηµατικών και όλων των γνωστικών αντικειµένων. 
Μέχρι τώρα έχουµε προσπαθήσει να απαντήσουµε στα ερωτήµατα που αφορούν το ΤΙ της γνώσης, 
δικαιολογώντας έτσι τις όποιες επιλογές περιεχοµένων, και το πώς αποκτιέται ή κατασκευάζεται πιο 
αποτελεσµατικά η γνώση. Μάλιστα το δεύτερο ερώτηµα µέσω της ανάπτυξης αποτελεσµατικών µεθόδων 
φαίνεται να είναι πιο εύκολο και µάλλον πιο «ανώδυνο» να απαντηθεί αφού υπάρχει µια αντικειµενικότητα, κάτι 
που δεν υπάρχει στην προσπάθεια απάντησης του πρώτου ερωτήµατος. Όµως φάνηκε ότι το γνωστικό 
υποκείµενο - δηλαδή ο µαθητής - δεν έχει λόγο καθόλου σ’ αυτές τις απαντήσεις µια και άλλοι σκέφτονται και 
απαντούν. Το µόνο ερώτηµα που ο ίδιος θέλει και επιζητεί, ίσως και απεγνωσµένα,  να απαντήσει, είναι  το 
ΓΙΑΤΙ να γνωρίζει αυτό που λένε οι άλλοι ότι πρέπει να γνωρίζει. Αυτό προφανώς είναι ερώτηµα σκοπού  και 
καµιά εµπειρική έρευνα δεν µπορεί να απαντήσει. Συγκεκριµένα για την περιοχή της διδακτικής των φυσικών 
επιστηµών ο Jοn Ogborn, όπως αναφέρεται από τον  Osborne (1996), πρότεινε ότι οι µαθητές πρέπει να 
βοηθηθούν να απαντήσουν στα ακόλουθα ερωτήµατα. 
Τι γνωρίζουµε; (το οντολογικό ερώτηµα)  
Πώς γνωρίζουµε;  (το επιστηµολογικό ερώτηµα)  
Γιατί αυτό συµβαίνει; (το αιτιοκρατικό ερώτηµα)  
Τι µπορούµε να κάνουµε µε τις γνώσεις µας; (το τεχνολογικό ερώτηµα)  
Πώς µπορούµε να επικοινωνήσουµε αυτές τις ιδέες; (το επικοινωνιακό ερώτηµα).  
Κι όµως ίσως το πιο σηµαντικό ερώτηµα  να είναι το ΓΙΑΤΙ  γνωρίζουµε, δηλαδή το ερώτηµα του σκοπού της 
µάθησης των φυσικών επιστηµών (και γενικότερα της γνώσης) (Hadzigeorgiou & Konsolas, 2002). 
Προφανώς αυτό δεν είναι ερώτηµα που καλείται να απαντήσουν οι φυσικές επιστήµες, όµως δείχνει τη µεγάλη 
σηµασία που έχει για την εµπλοκή του µαθητή  µε τον κόσµο των ιδεών. Αξίζει να τονισθεί ότι η σκοπιµότητα  
δε θάπρεπε να ταυτισθεί µε τα κίνητρα για µάθηση γιατί  τα κίνητρα αφενός µπορούν να προέρχονται από 
βραχυπρόθεσµους στόχους, που ίσως αφορούν συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα (ενώ ο σκοπός είναι κάτι 
πιο γενικό και πιο µακροπρόθεσµο), αφετέρου  θα µπορούσαν να  θεωρηθούν ως περαστικά ενδιαφέροντα (π.χ., 
ο καλός βαθµός, η επιτυχία, η µετάβαση  στην επόµενη τάξη, ή απλά επειδή  ο δάσκαλος κάνει εντυπωσιακά 
πειράµατα).  
Συγκεκριµένα για τις φυσικές επιστήµες καλό θα ήταν να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές ότι δεν είναι ούτε 
εµπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί, ούτε απλά ενδιαφέρουσες ή εντυπωσιακές δραστηριότητες, αλλά ένα 
αντικείµενο που αναπόφευκτα συνδέεται µε τον ίδιο τον εαυτό του µαθητή. Θα µπορούσε να οργανωθεί, να 
παρουσιασθεί η ύλη µε τρόπο τέτοιο που να συνειδητοποιήσει ο µαθητής τη σχέση ανάµεσα στον εαυτό του και 
στη γνώση. Από τις απλές δραστηριότητες που ασχολείται ένας µικρός µαθητής µέχρι  και τη µελέτη σύγχρονων 
θεµάτων.  
Σύµφωνα µε την ολιστική προσέγγιση θα µπορούσε να γίνει η οργάνωση γύρω από τέτοιες προβληµατικές 
καταστάσεις όπου ο µαθητής συνειδητοποιεί ότι ο ίδιος αποτελεί µέρος τους  και όχι, απλά ότι καλείται για να 
λύσει ένα πρόβληµα που έχει βάλει ο δάσκαλος. Προβλήµατα ή ασκήσεις που ο µαθητής χρειάζεται να 
παρακινηθεί για να προσεγγίσει,  προϋποθέτουν κίνητρα κάτι που παραµένει ωστόσο προβληµατικό στο χώρο 
της παιδαγωγικής (βλ. Χατζηγεωργίου, 1999, κεφ. 12). 
Αν έχουµε κατανοήσει ότι το τεχνοκρατικό ερώτηµα του «πώς της γνώσης» και οι προσπάθειες που έγιναν και 
γίνονται για να απαντηθεί δεν οδηγούν στην «αποτελεσµατική µάθηση» (κάτι που σίγουρα χρειάζεται συζήτηση 
αλλά δυστυχώς ξεφεύγει από τα πλαίσια της παρούσας εργασίας), τότε ίσως χρειαστεί να επαναθεωρήσουµε  
πολλές από τις έρευνες που γίνονται πάνω στο πώς της µάθησης. Ο Νeil Postman (1995)  τόνισε  ότι το 
µεγαλύτερο πρόβληµα στην εκπαίδευση είναι µεταφυσικό και όχι τεχνικό. Επειδή δεν µπορούµε να 
απαντήσουµε τουλάχιστον µε ευκολία ότι το ερώτηµα, ΓΙΑΤΙ, προσπαθούµε να απαντήσουµε στο ερώτηµα 
ΠΩΣ και έτσι, κάνουµε έρευνες για να βρούµε αποτελεσµατικές µεθόδους µάθησης. Μάλλον χρειάζεται να 
επανεξετάσουµε αυτές τις απόψεις κι ίσως να τις αναθεωρήσουµε. Και ίσως να είναι αυτός  ένας δρόµος που θα 
οδηγήσει ερευνητές, διδάσκοντες και µαθητές σε βαθύτερα ερωτήµατα, τα οποία στη συνέχεια και σε 
συνδυασµό µε την αβεβαιότητα της γνώσης και το Σωκρατικό αφορισµό «έν οίδα ότι ουδέν οίδα», θα 
οδηγήσουν στη σοφία. Το ποίηµα του T.S. Elliot παραµένει πάντα επίκαιρο: 

Ο ατέλειωτος κύκλος της ιδέας και της δράσης 
 Αµέτρητες εφευρέσεις, αµέτρητα πειράµατα 

Φέρουν γνώσεις της κίνησης, αλλά όχι της ακινησίας 
 Γνώση του λόγου, αλλά όχι της σιωπής 
 Γνώση των λέξεων, αλλά όχι της Λέξης 

 Όλη µας η γνώση µας φέρνει πιο κοντά στην άγνοιά µας 
Όλη µας η άγνοια µας φέρνει πιο κοντά στο θάνατο 

Πού είναι η Ζωή που χάσαµε καθώς ζούµε;  
Πού είναι η Σοφία που χάσαµε µέσα στη γνώση; 

Πού είναι η Γνώση που χάσαµε µέσα στην πληροφορία; 
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