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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η έρευνα στη διδακτική έχει επισημάνει την αξία της διασύνδεσης της Φυσικής και 

των Μαθηματικών στη διδασκαλία αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 

μαθητές και εκπαιδευτικοί όταν επιχειρείται κάτι τέτοιο. Η παρούσα έρευνα εστιάζει 

στις Προκλήσεις που συναντούν οι εκπαιδευτικοί Φυσικής και Μαθηματικών όταν 

επιχειρούν να διασυνδέσουν τα δύο αντικείμενα. Συγκεκριμένα, εντοπίζει τα 

χαρακτηριστικά τους στο ευρύτερο κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο και μελετά τις 

προσπάθειες υπέρβασης τους. Το θεωρητικό πλαίσιο που υιοθετούμε είναι η Θεωρία 

Δραστηριότητας 3ης γενιάς και ο φακός των Αντιθέσεων-Διαλεκτικών Αντιθέσεων 

ώστε να χαρτογραφήσουμε τις διαταραχές αυτές μέσα στα Συστήματα Δραστηριότητας 

τους. Η έρευνα είναι Μελέτη περίπτωσης δύο εκπαιδευτικών, Μαθηματικού και 

Φυσικού, και πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση περιελάβανε 

ημιδομημένες συνεντεύξεις με τις δύο εκπαιδευτικούς ξεχωριστά ώστε να γίνουν 

κατανοητές οι γενικότερες απόψεις τους για τη διασύνδεση των δύο αντικειμένων. Η 

δεύτερη φάση στόχευε στο σχολιασμό δύο έργων που συνέδεαν τη Φυσική και τα 

Μαθηματικά και η τρίτη στον αναστοχασμό πάνω σε αυτά τα έργα. Μετά από μία 

Ανάλυση Περιεχομένου και στηριζόμενοι στις αρχές της Θεμελιωμένης Θεωρίας τα 

αποτελέσματα αναδεικνύουν α) Προκλήσεις που σχετίζονται με τη γνωστική επάρκεια 

των εκπαιδευτικών, την έλλειψη κατάλληλου διδακτικού υλικού, την αρνητική στάση 

μελών των δύο εκπαιδευτικών κοινοτήτων, β) σημαντικές Αντιθέσεις ανάμεσα στα δύο 

γνωστικά αντικείμενα καθώς και γ) Διαλεκτικές Αντιθέσεις που εδράζονται σε 

επιστημολογικής φύσης θέματα και που η υπέρβασή τους δημιουργεί ευκαιρίες 

μάθησης για τους εκπαιδευτικούς. 

Λέξεις – κλειδιά: διασύνδεση Φυσικής-Μαθηματικών, STEM, integrated STEM 

(iSTEM), προκλήσεις, αντιθέσεις, διαλεκτικές αντιθέσεις, θεωρία δραστηριότητας 
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ABSTRACT 

Research in education has highlighted the significance of integrating Physics and 

Mathematics in teaching as well as the difficulties that students and teachers encounter 

when such an integration is attempted. This study focuses on the Challenges that 

teachers of Physics and Mathematics when they attempt to integrate the two objects of 

Physics and Mathematics. More specifically, it identifies their attributes in the wider 

socio-cultural environment and investigates their efforts to overcome these challenges. 

We adopt the theoretical perspective of 3rd generation Activity Theory and the 

theoretical lens of Contradictions and Dialectical Oppositions to map out these 

disturbances in the Activity Systems. This research is a case study of two teachers, one 

Mathematics and one Physics, which transpired in three stages. The first stage included 

semi-structured interviews with the two teachers separately in order for the researcher 

to become familiar with their opinions on the integration of these two objects (Physics 

and Mathematics). The second stage involved a discussion between the researcher and 

participants based on two tasks which aimed to integrate Physics and Mathematics. The 

third stage was concerned with getting feedback from the teachers on the two tasks 

presented and discussed in the previous stage. The data were analyzed utilizing the 

content analysis method following the grounded theory principles. The findings show 

a) Challenges relating to teachers’ knowledge, lack of appropriate teaching material, 

and negative stance of the members of the two teaching communities, b) important  

Contradictions between the two cognitive objects and c) Dialectical Oppositions which 

are rooted in issues of epistemological nature whose overcoming creates learning 

opportunities for teachers. 

Keywords: integration Physics-Mathematics, STEM, integrated STEM (iSTEM), 

challenges, contradictions, dialectical oppositions, activity theory 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

«Δεν μαθαίνεις μια τέχνη βαθιά αν δεν μάθεις και μίαν άλλη» 

Μιγιαμότο Μουσάσι 

 

Ο Cai (2011) αναφέρει ότι υπάρχουν δύο βασικές μέθοδοι για την κατανόηση του 

κόσμου, η ανάλυση και η σύνθεση. Η ανάλυση αναφέρεται σε μια μέθοδο από πάνω 

προς τα κάτω συλλογής πληροφοριών, στην οποία ένα αντικείμενο ενδιαφέροντος 

χωρίζεται σε διάφορα μέρη για διερεύνηση. Αντίθετα, η σύνθεση είναι μια μέθοδος 

από κάτω προς τα πάνω στην οποία όλα τα μέρη ενός αντικειμένου ενδιαφέροντος 

συνδυάζονται σε ένα σύνολο για διερεύνηση. Η ανάλυση και η σύνθεση σχετίζονται 

με δύο λογικές μεθόδους, την αφαίρεση και την επαγωγή. Το κάπως μακρινό 1991 ο 

Paul DeHart Hurd (1991) υποστήριζε ότι θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στην 

εκπαίδευση καθώς πλέον η επιστήμη χωριζόταν σε 25.000 έως 30.000 ερευνητικά 

πεδία και τα δεδομένα που παράγονταν από αυτήν την έρευνα ξεπερνούσαν ετησίως 

τις 70.000 επιστημονικές δημοσιεύσεις. Ο Hurd περιέγραφε το πλαίσιο στο οποίο 

ζούσε ο άνθρωπος στα τέλη του 20ου αιώνα στην δίνη μιας τεχνολογικής επανάστασης 

όπου οι επιστήμες παρήγαγαν τεράστιο όγκο νέας γνώσης σε πλήθος διαφορετικών 

τομέων, δηλαδή μία εποχή ανάλυσης. Ο άνθρωπος του 21ου αιώνα ζει την μετάβαση σε 

μία εποχή σύνθεσης καθώς καλείται να διαχειριστεί και να συνθέσει  την γνώση που 

έχει παραχθεί, να δώσει λύσεις στα αδιέξοδα που έχουν βρεθεί οι επιμέρους κλάδοι και 

να αντιμετωπίσει τα σύγχρονα προβλήματά του. 

Η ατζέντα αυτής της διασύνδεσης καθοδηγείται και από επαγγελματικούς-

οικονομικούς στόχους. Οι επαγγελματικοί στόχοι σχετίζονται με ελλείψεις δεξιοτήτων 

στους τομείς της επιστήμης και της μηχανικής. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση του 

Ηνωμένου Βασιλείου έχει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με το πώς θα καλυφθούν στο 

μέλλον οι κενές θέσεις εργασίας σε αυτούς τους τομείς (Barlex, 2007), αλλά και στις 

ΗΠΑ ένας αυξανόμενος αριθμός θέσεων εργασίας απαιτεί σύνθετες δεξιότητες  για την 

αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων του 21ου αιώνα, όπως η ανάπτυξη καθαρών 

πηγών ενέργειας που μειώνουν την εξάρτησή από το ξένο πετρέλαιο και η ανακάλυψη 

θεραπειών για νέες ασθένειες (Williams, 2011). Η προετοιμασία του μελλοντικού 

πολίτη για αυτές τις προκλήσεις περνάει σαφώς μέσα από την εκπαίδευση στην οποία 

πέφτει το βάρος της σύνθεσης ή της διασύνδεσης των επιμέρους επιστημονικών 

κλάδων. 
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Η κύρια τάση αυτής της σύνθεσης στην εκπαίδευση έχει το όνομα STEM (Science – 

Φυσικές Επιστήμες, Technology – Τεχνολογία, Engineering – Μηχανική, Mathematics 

– Μαθηματικά), όπου προωθεί μία ενοποιημένη εμπειρία μάθησης. Ειδικότερα η 

διασύνδεση των STEM (intergrated STEM, iSTEM) αποτελεί την σημαντικότερη 

προσπάθεια της εκπαιδευτικής κοινότητας να αναπροσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και 

τις ανάγκες αυτής της νέας εποχής. Η εκπαίδευση STEM μπορεί να θεωρηθεί ως μια 

διδακτική προσέγγιση στην οποία τα περιεχόμενα των κλάδων STEM 

αντιμετωπίζονται ως ένα σύμπλεγμα μεμονωμένων ιδεών επιστήμης, τεχνολογίας, 

μηχανικής και μαθηματικών (πολύ-επιστημονικές) ή ως διασυνδεδεμένες ιδέες 

(διεπιστημονικές) για την προσέγγιση ζητημάτων και προβλημάτων του πραγματικού 

κόσμου. Πιστεύεται ότι η εκπαίδευση STEM έχει τη δυνατότητα να προετοιμάσει τους 

μαθητές να αντιμετωπίσουν τα πολύ-επιστημονικά και όλο και πιο περίπλοκα 

προβλήματα σε μια παγκόσμια κοινωνία (Hsu και Fang, 2019). Τα τελευταία χρόνια, 

οι εκκλήσεις για εκπαίδευση STEM έχουν ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς και τους 

υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να προωθήσουν τις πρακτικές STEM. Ωστόσο, οι Hsu 

και Fang (2019) έδειξαν ότι μόνο λίγες μελέτες εξέτασαν τα ζητήματα που προκύπτουν 

σχετικά με την προετοιμασία των εκπαιδευτικών στη διασύνδεση των STEM. 

Υποστηρίζουν ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα για να βοηθήσει τους 

εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν τεχνογνωσία για τη διδασκαλία διασυνδεδεμένων 

STEM (Hsu & Fang, 2019). Με βάση τα κενά που εντοπίστηκαν σε αυτήν την 

βιβλιογραφική ανασκόπηση, υποστηρίζουν πως μερικές από τις κύριες Προκλήσεις 

που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί είναι η έλλειψη κατάρτισής τους, η 

μικρή υποστήριξη από το εκπαιδευτικό σύστημα, η έλλειψη σε εργαλεία και η έλλειψη 

τρόπων αξιολόγησης (Hsu & Fang, 2019). 

Δύο από τους σημαντικότερους πυλώνες των STEM, που η διασύνδεσή τους απασχολεί 

την έρευνα στην διδακτική είναι η Φυσική και τα Μαθηματικά. Η σύνδεση μεταξύ της 

Φυσικής και των Μαθηματικών έχει μια μακρά ιστορία, που χρονολογείται από αιώνες. 

Η Φυσική παρέχει στα Μαθηματικά ενδιαφέροντα προβλήματα προς διερεύνηση και 

τα Μαθηματικά παρέχουν στην επιστήμη της Φυσικής ισχυρά εργαλεία για την 

ανάλυσή τους. Όμως η εποχή της ανάλυσης και της εξειδίκευσης που προηγήθηκε 

δημιούργησε μία λανθασμένη εντύπωση διαχωρισμού τους στην εκπαίδευση και τη 

διδασκαλία ώστε ουσιαστικά να πρέπει να επανεφεύρουμε τρόπους με τους οποίους 

γίνεται κατανοητή η διασύνδεσή τους. 
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Τα εμπόδια και οι προκλήσεις που είναι φυσικά παρόντα και στη διασύνδεση της 

Φυσικής με τα Μαθηματικά είναι σύνθετα, βαθύτερα και εξαρτώνται από πλήθος 

παραγόντων. Το γιατί, μπορούμε να το καταλάβουμε μέσα από την οπτική του 

Vygotsky και τη Θεωρία Δραστηριότητας. O Vygotsky θεωρεί ότι η μάθηση δεν είναι 

κάτι που μπορεί να προσεγγιστεί ατομικά και ξεκομμένα από το ιστορικό, το κοινωνικό 

και το πολιτισμικό πλαίσιο. Αντίθετα εκείνος και οι συνεχιστές του αναλύουν τη σχέση 

του υποκειμένου με το κοινωνικό πλαίσιο και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί, τα οποία 

διαμορφώνει και τον διαμορφώνουν.  

Με αυτή την οπτική στην παρούσα έρευνα προσπαθούμε να χαρτογραφήσουμε τις 

διάφορες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί ως κοινωνοί 

της διασύνδεσης αυτής, της Φυσικής με τα Μαθηματικά. Η βαθύτερη ανάλυση των 

επιμέρους στοιχείων που επηρεάζουν τη Δραστηριότητα στην οποία συμμετέχει ένα 

άτομο, όπως ένας εκπαιδευτικός Φυσικής ή Μαθηματικών που επιδιώκει την 

διασύνδεση των δύο επιστημών, μπορεί να φέρει στο φως χαρακτηριστικά του πυρήνα 

του προβλήματος της διασύνδεσης στη διδασκαλία. Οι Αντιθέσεις ανάμεσα στα 

συστατικά στοιχεία που συνθέτουν τη Δραστηριότητα μπορούν να μας δώσουν 

απαντήσεις για το τί κάνει την διασύνδεση δύσκολή και πολλές φορές αποτυγχάνει. 

Μέσα από ημιδομημένες συνεντεύξεις συλλέγουμε δεδομένα για το πως 

αντιμετωπίζουν τη σύνδεση Φυσικής και Μαθηματικών δύο εκπαιδευτικοί, γενικά στη 

διδασκαλία τους αλλά και όταν έρχονται σε επαφή με άγνωστα για αυτές έργα που 

διασυνδέουν τις δύο επιστήμες. 
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2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

2.1. Το κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο της έρευνας 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία υιοθετούμε την άποψη ότι η μάθηση εμπεριέχει 

κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις (Kieran, Forman & Sfard, 2003) και δεν είναι 

μία ατομική διαδικασία. Η κοινωνικό-πολιτισμική προσέγγιση της μάθησης, που 

ξεκινά από τις ιδέες του Vygotsky και των μαθητών του Leont’ev και Luria, 

αντιλαμβάνεται τη μάθηση ως προϊόν συλλογικής δράσης και διαδικασία κοινωνικής 

και πολιτισμικής αλληλεπίδρασης. Βασίζεται στην αντίληψη ότι οι ανθρώπινες 

δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα σε κοινωνικά πλαίσια και διαµεσολαβούνται από ένα 

σύνολο πολιτισμικών εργαλείων όπως η γλώσσα και άλλα συμβολικά συστήματα 

(Wertsch, 1991). Ο Vygotsky υποστηρίζει ότι η νοητική ανάπτυξη είναι μια διαδικασία 

αδιάρρηκτα συνδεδεμένη µε την ιστορική διάσταση και το πολιτισμικό πλαίσιο μέσα 

στο οποίο αυτή πραγματοποιείται. Το άτομο στη διαδικασία αυτή δεν είναι παθητικός 

δέκτης αλλά το υποκείμενο, το οποίο µε τις πράξεις του διαμορφώνει τη γνωστική του 

πραγματικότητα, μεταφέροντας έτσι το ενδιαφέρον από το άτομο στο κοινωνικό -

πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η μάθηση (Jaworski & Potari, 

2009). 

Ο άνθρωπος του 20ου αιώνα έζησε στο κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο μιας 

θεαματικής τεχνολογικής επανάστασης. Ο άνθρωπος των αρχών του 21ου αιώνα βιώνει 

μία διαδικασία μετάβασης από την εποχή της πληροφορίας, που έφερε η ψηφιακή 

επανάσταση, στην εποχή της σύνθεσης (Cai, 2011). Στο πλαίσιο αυτό η διδασκαλία και 

η μάθηση καλούνται να καλύψουν τις νέες ανάγκες του ανθρώπου του 21ου αιώνα. Οι 

Nadelson και Seifert (2017) υποστηρίζουν ότι η σύνθεση έρχεται ως λύση στην 

υπέρβαση των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε στην ενέργεια, τις 

μεταφορές, το καθαρό νερό και την κλιματική αλλαγή. Παράλληλα αυξάνονται και οι 

απαιτήσεις για τους μαθητές, αφού καλούνται να συνθέσουν τεράστιο όγκο διαθέσιμων 

πληροφοριών φιλτράροντας και εφαρμόζοντας ιδέες για την ανάπτυξη νέων 

κατανοήσεων και λύσεων. Οι Προκλήσεις αυτές έχουν να κάνουν με την ανάγκη για 

παράδειγμα για αξιολόγηση και χρήση φαινομενικά ανόμοιων πληροφοριών, την 

προσαρμογή στην ολοένα επιταχυνόμενη εμφάνιση νέων γνώσεων και εξελιγμένων 

τεχνολογιών και στην προετοιμασία για διεπιστημονικές πορείες που θα φέρει η 

συγχώνευση παραδοσιακά διακριτών κλάδων. Στην κάλυψη αυτών ακριβώς των 
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αναγκών καλείται να προσανατολιστεί η εκπαίδευση και η διδασκαλία που θα 

προετοιμάσει τους μελλοντικούς πολίτες. 

Θεωρώντας τη μάθηση ως συλλογική δράση και διαδικασία κοινωνικής και 

πολιτισμικής αλληλεπίδρασης, ο Van Oers (2001) υποστηρίζει ότι το κύριο συστατικό 

αυτής της προσέγγισης αποτελεί η έννοια της Δραστηριότητας (Activity) όπως αυτή 

αναγνωρίζεται μέσα από τη Θεωρία Δραστηριότητας (Engeström, 1999) και έχει 

μονάδα ανάλυσης το Σύστημα Δραστηριότητας. Στην παρούσα εργασία 

χρησιμοποιούμε την 3ης Γενιάς Θεωρία Δραστηριότητας όπως την ανέλυσαν οι 

Engeström et al. (1999) στην οποία δύο διαφορετικά Συστήματα Δραστηριότητας 

έρχονται σε επαφή κάτι που θα αναλύσουμε παρακάτω. 

Σε αυτό το πλαίσιο οι Brooks και Brooks (1993), σημείωσαν ότι η βαθιά κατανόηση 

δομείται όταν οι μαθητές κάνουν συνδέσεις μεταξύ της προηγούμενης γνώσης και των 

νέων εμπειριών αλλά και όταν βλέπουν συνδέσεις μεταξύ ιδεών. H ουσιαστική μάθηση 

δηλαδή προκύπτει όταν νέες γνώσεις και δεξιότητες ενσωματώνονται στο πλαίσιο και 

οι μαθητές κάνουν συνδέσεις μεταξύ ιδεών. Για το λόγο αυτό η έρευνα στο χώρο της 

εκπαίδευσης των Μαθηματικών και όχι μόνο, προτρέπει τους εμπλεκόμενους στην 

εκπαίδευση να ασχοληθούν με τα STEM (Williams, 2011). 

2.2. Η Θεωρία Δραστηριότητας (Activity Theory) 

Οι Engeström et al. (1999) ανέλυσαν τρεις γενιές της Θεωρίας Δραστηριότητας 

(Activity Theory) οι οποίες έχουν αναπτυχθεί για έξι και πλέον δεκαετίες μετά τον 

θάνατο του Vygotsky έχοντας ως αρχή την έννοια της διαμεσολάβησης (mediation). 

Στην 1η Γενιά χρησιμοποίησε (Σχήμα 1) την αναπαράσταση της μεσολαβούμενης 

πράξης (mediated act) για να συσχετίσει τους συντελεστές (actors) και τις προθέσεις 

τους, με συγκεκριμένα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν χρησιμοποιώντας 

συγκεκριμένα εργαλεία. Το τρίγωνο αναπαριστά το τρόπο με τον οποίο ο Vygotsky 

έφερε μαζί τα πολιτισμικά εργαλεία (cultural artefacts) με την ανθρώπινη 

δραστηριότητα προκειμένου να εγκαταλείψει τον ατομικό/κοινωνικό δυϊσμό και να 

συνδέσει τον άνθρωπο με τον κόσμο. 
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Σχήμα 1: Το σύστημα δραστηριότητας 1ης Γενιάς σύμφωνα με τον Engeström 

Στην 2η  Γενιά  η επέκταση του αρχικού βασικού τριγώνου Vygotsky της πρώτης γενιάς 

στοχεύει να αντιπροσωπεύσει το κοινωνικό/συλλογικό στοιχείο σε ένα σύστημα 

δραστηριότητας, μέσω της προσθήκης των στοιχείων της κοινότητας, των κανόνων και 

του καταμερισμού της εργασίας, τονίζοντας τη σημασία τους και αναλύοντας 

ταυτόχρονα τις αλληλεπιδράσεις τους μεταξύ τους. 

 

Σχήμα 2: Το σύστημα δραστηριότητας 2ης Γενιάς σύμφωνα με τον Engeström 

Η 3ης Γενιάς Θεωρία Δραστηριότητας φέρνει δύο συστήματα δραστηριότητας ως 

μονάδα ανάλυσης (Engeström, 2001; Roth & Lee, 2007) όπου τα αντικείμενα από τα 

δύο συστήματα δραστηριότητας έρχονται κοντά και από την ώσμωση των οποίων 

δημιουργείται ένα οριακό αντικείμενο κατασκευασμένο και νοηματοδοτημένο  από 

κοινού. 
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Σχήμα 3: Το σύστημα δραστηριότητας 3ης Γενιάς σύμφωνα με τον Engeström 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούμε την 3ης Γενιάς Θεωρία Δραστηριότητας ως 

κατάλληλο θεωρητικό πλαίσιο για τη μελέτη της διασύνδεσης της Φυσικής με τα 

Μαθηματικά. Συγκεκριμένα θεωρούμε ως δραστηριότητα τη διδασκαλία των 

Μαθηματικών ή της Φυσικής αντίστοιχα. Οι εκπαιδευτικοί (υποκείμενα) κατευθύνουν 

τη δραστηριότητά τους προς τη μάθηση των μαθητών (αντικείμενο) και για την 

επίτευξη των στόχων τους χρησιμοποιούν εργαλεία όπως είναι η γλώσσα, σχολικά 

βιβλία, εκπαιδευτικό υλικό, χειραπτικά υλικά, πειραματικά δεδομένα και σχέδια 

μαθήματος. Η δραστηριότητα των εκπαιδευτικών επηρεάζεται από κοινωνικές ομάδες 

όπως των εκπαιδευτικών άλλων επιστημών, από κανόνες και υποχρεώσεις όπως το 

πρόγραμμα σπουδών και από τον καταμερισμό της εργασίας που επιβάλει για 

παράδειγμα η εκπαιδευτική πολιτική σε κεντρικό επίπεδο ή η εργοδοσία του φορέα 

στον οποίο εργάζονται. 

2.3. Αντιθέσεις  

Κάθε σύστημα δραστηριότητας όπως αυτά που χρησιμοποιούμε, έχει θεμελιώδες 

χαρακτηριστικό του την Αντίθεση. Σύμφωνα με τον Engeström (2001a, σ. 137), «οι 

Αντιθέσεις (contradictions) είναι ιστορικά συσσωρευμένες δομικές εντάσεις μέσα και 

μεταξύ στα συστήματα δραστηριότητας». Στο πλαίσιο της Θεωρίας Δραστηριότητας, 

ο Engeström (2008) όρισε τις διαταραχές αυτές (disturbances) ως αποκλίσεις από την 

κανονική πορεία των γεγονότων, που ερμηνεύονται ως συμπτώματα ή εκδηλώσεις 

Αντιθέσεων του εν λόγω Συστήματος Δραστηριότητας. Οι Αντιθέσεις μπορεί να 

εμφανιστούν σε διάφορες φάσεις ανάπτυξης της δραστηριότητας και ανάλογα με το 
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που προκαλείται η διαταραχή στη δραστηριότητα αναλύονται σε κατηγορίες όπως 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1). 

Πίνακας 1: Οι τάξεις των Αντιθέσεων 

Τάξη  Περιγραφή  Παράδειγμα 

Πρώτης 

τάξης  

Αντίθεση μέσα σε κάποιο από τα 

στοιχεία του συστήματος 

δραστηριότητας. 

Η αντίθεση ανάμεσα στο 

βιβλίο μιας τάξης και το 

βιβλίο της επόμενης. 

Δεύτερης 

τάξης  

Αντίθεση ανάμεσα σε δύο από τα 

στοιχεία του συστήματος 

δραστηριότητας. 

Αν η κοινότητα των 

εκπαιδευτικών απορρίπτει 

τη χρήση ενός σχολικού 

εγχειριδίου ως εργαλείο. 

Τρίτης 

τάξης 

Αντίθεση ανάμεσα στο νέο τρόπο 

επιτέλεσης της δραστηριότητας και 

στα απομεινάρια του παλιού. 

Η μάθηση μαθηματικής 

επίλυσης τύπων στη 

Φυσική με τη μάθηση 

μέσω της συμμεταβολής 

των μεγεθών.  

Τέταρτης  

τάξης 

Αντίθεση ανάμεσα στη μόλις 

αναδιοργανωμένη δραστηριότητα και 

στα γειτονικά συστήματα 

δραστηριότητας. 

Η διδασκαλία μιας 

μαθηματικής απόδειξης με 

επιχειρήματα από τη 

Φυσική με τη διδασκαλία 

Μαθηματικών αποδείξεων. 

Οι Engeström και Sannino (2010) υποστηρίζουν ότι για να διακρίνουμε τις απλές 

συγκρούσεις-δυσκολίες και τις σημαντικές Αντιθέσεις θα πρέπει να δούμε που 

τοποθετούνται στο Σύστημα Δραστηριότητας αλλά και τη διάρκειά τους καθώς οι 

δεύτερες έχουν μεγαλύτερο κύκλο ζωής. 

Το θέμα με τις Αντιθέσεις στη βιβλιογραφία, όπως εξηγούν οι  Engeström και Sannino 

(2011), είναι ότι πρώτον, συνήθως δεν ορίζονται θεωρητικά και λανθασμένα 

εξισώνονται με μια σειρά από άλλους όρους, η ακριβής σημασία των οποίων παραμένει 

ασαφής. Η Αντίθεση είναι μια θεμελιώδης φιλοσοφική έννοια που δεν πρέπει να 

ταυτίζεται με τους όρους ένταση, ασυνέπεια, σύγκρουση ή δίλημμα. Πολλοί από τους 

όρους που χρησιμοποιούνται λανθασμένα ως ισοδύναμα της Αντίθεσης μπορούν 

καλύτερα να κατανοηθούν ως εκδηλώσεις Αντιθέσεων. Δεύτερον, οι Αντιφάσεις 

συνήθως απεικονίζονται ανιστορικά, ως καθολικό χαρακτηριστικό των συστημάτων. 

Στην προσπάθειά μας να τονίσουμε τη σημασία της ιστορικής εξέλιξης τους στα 
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Συστήματα Δραστηριότητας, θεωρούμε ως Προκλήσεις εκείνες τις διαταραχές που 

εντοπίζονται για μικρότερο χρονικό διάστημα στα Συστήματα Δραστηριότητας και 

σημαντικές Αντιθέσεις όσες από αυτές παρουσιάζονται για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα, μεγαλύτερα για παράδειγμα από το χρόνο που εφαρμόζεται ένα 

πρόγραμμα σπουδών μερικών δεκαετιών. 

Η Αντίθεση γίνεται κατανοητή ως έλλειψη ισορροπίας στο Σύστημα Δραστηριότητας 

και μπορεί να προκαλέσει προσπάθειες υπέρβασής της. Η υπέρβαση ακριβώς αυτή 

είναι που δημιουργεί ευκαιρίες μάθησης στο υποκείμενο και όχι μόνο. Η μάθηση αυτή 

μπορεί να είναι για παράδειγμα επαγγελματική μάθηση. Αν για παράδειγμα μιλάμε για 

εκπαιδευτικούς Μαθηματικών μπορεί να έχει την μορφή ενσωμάτωσης νέων 

μαθηματικών και παιδαγωγικών δυνατοτήτων (Stouraitis et al, 2015). Η επίδρασή της 

όμως δεν σταματάει μόνο εκεί. Αν εξετάσουμε μακροσκοπικά το θέμα της υπέρβασης 

μιας Αντίθεσης ίσως θα παρατηρήσουμε ευρύτερες επιδράσεις και στο συλλογικό 

υποκείμενο της Δραστηριότητας. Αυτή η "δημιουργική εξωτερίκευση … με τη μορφή 

ατομικών παραβιάσεων και καινοτομιών" (Cole & Engeström, 1993,σ. 40) μπορεί να 

υιοθετηθεί και να γενικευθεί από το συλλογικό υποκείμενο της δραστηριότητας και να 

αποτελέσει αντικείμενο εσωτερίκευσης στα υπόλοιπα άτομα δημιουργώντας τον κύκλο 

της επεκτεταμένης μάθησης (Στουραΐτης και Πόταρη, 2015). Οι Engeström και 

Sannino (2010) χωρίζουν την επεκτατική μάθηση σε τέσσερις κατηγορίες: (α) ως 

μετασχηματισμό του αντικειμένου, (β) ως μετακίνηση στη ζώνη της επικείμενης 

ανάπτυξης, (γ) ως κύκλοι μαθησιακών δράσεων, (δ) ως διέλευση των συνόρων 

(boundary crossing) και δημιουργία δικτύων (network building). 

 

2.4. Η υπέρβαση των Αντιθέσεων ως διέλευση των ορίων  

Σε αρκετές θεωρίες μάθησης υποστηρίζεται ότι τα όρια είναι πηγές-πόροι μάθησης 

(Engeström et al., 1995). Το επιχείρημα είναι ότι τα όρια αναγκάζουν τους ανθρώπους 

να επανεξετάσουν τις  υποθέσεις-εικασίες τους και να κοιτάξουν πέρα από αυτό που 

τους είναι γνωστό και οικείο. Η ανάγκη ωστόσο στην εξέταση του ορίου δικαιολογείται 

από τις γενικότερες εξελίξεις στις κοινωνικές επιστήμες. Οι Akkerman και Bakker 

(2011) υποστηρίζουν ότι πρώτον η ανάλυση του ορίου συμβαδίζει με τη μελέτη 

μεγαλύτερων μονάδων ανάλυσης και μάλιστα ο Engeström έδειξε ότι η μελέτη 

διέλευσης του ορίου απαιτεί την ανάλυση όλων των έστω και χαλαρά συνδεδεμένων 
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συστημάτων. Αυτή η διεύρυνση του πεδίου ανάλυσης εκφράζεται από την 3ης Γενιάς 

Θεωρία Δραστηριότητας. Οι Akkerman και Bakker (2011) ορίζουν τα όρια ως 

κοινωνικό-πολιτισμικές διαφορές που οδηγούν σε ασυνέχεια στη δράση ή στην 

αλληλεπίδραση. 

Σε μία ευρεία βιβλιογραφική ανασκόπηση 182 μελετών για τα όρια οι Akkerman και 

Bakker (2011) εντοπίζουν ένα πλήθος όρων να αναδύονται όπως οριακά αντικείμενα 

(boundary objects), διέλευση ορίων (boundary crossing), οριακές πρακτικές (boundary 

practices), οριακές ζώνες (boundary zones), διαμεσολαβητής (boundary broker) και 

οριακές αλληλεπιδράσεις (boundary interactions) γεγονός που καταδεικνύει το 

ενδιαφέρον των κοινωνικών επιστημών στην έννοια του ορίου. Αναφέρουν ακόμα ότι 

η βιβλιογραφία για τα όρια φαίνεται να στηρίζεται σε μία κοινή ιδέα ότι δηλαδή τα 

όρια δεν είναι μόνο εμπόδια στη μάθηση αλλά μπορούν να γίνουν χώροι με 

δυνατότητες για μάθηση (Akkerman και Bakker, 2011). Πιο συγκεκριμένα, 

παρατηρούν τέσσερις τύπους μάθησης στα όρια. Πρώτον, την Ταυτοποίηση 

(Identification), όπου η διέλευση των ορίων μπορεί να οδηγήσει στον καλύτερο 

προσδιορισμό των διασταυρούμενων πρακτικών αφού η φύση μιας πρακτικής 

προσδιορίζεται εκ νέου υπό το φως μιας άλλης. Δεύτερον, ο Συντονισμός 

(Coordination) καθώς η διέλευση των συνόρων οδηγεί σε διαδικασίες συντονισμού και 

των δύο πρακτικών υπό την έννοια ότι καθιερώνονται ελάχιστες τακτικές ανταλλαγές 

μεταξύ πρακτικών ώστε να γίνουν ομαλότερες οι μεταβάσεις. Τρίτον, η Αντανάκλαση 

ή Αναστοχασμός (Reflection) είναι μία πιο βαθιά επίδραση της διέλευσης των ορίων. 

Πρόκειται για την εκμάθηση να κοιτάζουμε διαφορετικά σε μία πρακτική λαμβάνοντας 

την προοπτική μιας άλλης πρακτικής. Τέταρτον, ο Μετασχηματισμός (Transformation) 

όπου η διέλευση των ορίων οδηγεί σε αλλαγές στις πρακτικές ή ακόμη και στη 

δημιουργία μιας νέας ενδιάμεσης πρακτικής. 

Ο καθένας από αυτούς τους διαλογικούς μηχανισμούς μάθησης εμφανίζεται μέσα από 

χαρακτηριστικές διαδικασίες οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 

Πίνακας 2: Διαλογικοί Μηχανισμοί Μάθησης (Akkerman και Bakker, 2011) 

Dialogical learning 

mechanisms 

Characteristic 

processes 

Διαλογικοί 

μηχανισμοί 

μάθησης 

Χαρακτηριστικές 

διαδικασίες 

Α) Identification 1) Othering  

2) Legitimating 

coexistence 

A) Αναγνώριση-

Ταυτοποίηση-

Εξακρίβωση 

1) Ο άλλος  

2) Νομιμοποίηση 

της συνύπαρξης 
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Β) Coordination 1) 

Communicative 

connection 

2) Efforts of 

translation  

3) Increasing 

boundary 

permeability 

4) Routinization 

B) Συντονισμός 1) Επικοινωνιακή 

σύνδεση 

2) Προσπάθειες 

μετάφρασης 

3) Αύξηση της 

διαπερατότητας 

των ορίων  

4) Ρουτινοποίηση 

 

C) Reflection 1) Perspective 

making  

2) Perspective 

taking 

C) Αναστοχασμός 1) Δημιουργία 

προοπτικής  

2) Λήψη 

προοπτικής 

 

D) Transformation 1) Confrontation  

2) Recognizing 

shared problem 

space  

3) Hybridization  

4) 

Crystallization 

5) Maintaining 

uniqueness of 

intersecting 

practices  

6) Continuous 

joint work at the 

boundary 

 

D) 

Μετασχηματισμός 

1) Αντιπαράθεση 

2) Αναγνώριση 

κοινού χώρου 

προβλημάτων 

3) Υβριδοποίηση 

4) 

Αποκρυστάλλωση 

5) Διατήρηση της 

μοναδικότητας 

των τεμνόμενων 

πρακτικών 

6) Συνεχής κοινή 

εργασία στο όριο 

 

 

2.5. Οι αντιθέσεις και η χρήση τους στη διδακτική των Μαθηματικών 

H έρευνα στη διδακτική των Μαθηματικών αναγνωρίζει και ονομάζει τις Αντιθέσεις 

ως συγκρούσεις (conflicts), εντάσεις (tensions), αντιθέσεις (contradictions) και 

αντιπαραθέσεις (confrontations). Σε αυτές τις μελέτες, οι Αντιθέσεις αναφέρονται 

κυρίως σε παιδαγωγικά θέματα, αρκετά λιγότερο στα Μαθηματικά και την 

επιστημολογία τους και ακόμα πιο σπάνια στις Αντιθέσεις που εμφανίζονται κατά τη 

διασύνδεση της Φυσικής και των Μαθηματικών. 

Οι Barab et al. (2002) βασισμένοι σε ένα μάθημα τρισδιάστατης (3D) μοντελοποίησης 

σε υπολογιστή για την εκμάθηση της αστρονομίας, χρησιμοποίησαν τις κεντρικές 

αρχές της Θεωρίας Δραστηριότητας για να αναλύσουν τη συμμετοχή προπτυχιακών 
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φοιτητών και εκπαιδευτών εστιάζοντας στις σχέσεις συμμετέχοντα (μαθητή) και 

αντικειμένου (3D μοντέλα και κατανοήσεις αστρονομίας). Επικεντρώθηκαν σε δύο 

συστημικές εντάσεις που προέκυψαν στην αλληλεπίδραση μεταξύ της εκμάθησης της 

αστρονομίας και της κατασκευής τρισδιάστατων μοντέλων και στην αλληλεπίδραση 

μεταξύ της προκαθορισμένης, κατευθυνόμενης από το δάσκαλο διδασκαλίας έναντι 

της αναδυόμενης, κατευθυνόμενης από τους μαθητές μάθησης. 

Οι Jaworski και Potari (2009) θεωρώντας τη διδασκαλία ως δραστηριότητα, 

χρησιμοποίησαν τη Θεωρία Δραστηριότητας για να εξετάσουν το ρόλο του ευρύτερου 

κοινωνικού πλαισίου στο οποίο βρίσκεται η διδασκαλία στην τάξη. Μία από τις 

Αντιθέσεις που μελέτησαν προέκυψε όταν μαθητές ενός σχολείου δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης του Ηνωμένου Βασιλείου κλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν ένα λεξικό ως 

εργαλείο για την αναζήτηση κάποιων βασικών όρων κάτι που απέτυχε καθώς το εν 

λόγω εργαλείο δεν χρησιμοποιούνταν στο ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον. 

Οι Sakonidis και Potari (2014) υιοθέτησαν την Θεωρία Δραστηριότητας για να 

αναλύσουν τη Δραστηριότητα, εντοπίζοντας τη φύση και τους μετασχηματισμούς που 

πλαισιώνουν την επαγγελματική μάθηση. Οι Αντιθέσεις εντοπίζονταν κατά την 

συνεργασία τους με μια ομάδα από έμπειρους και από αρχάριους εκπαιδευτικούς αλλά 

και κατά τη διδασκαλία ενός μαθήματος ερευνητικών μεθόδων σε ένα πρόγραμμα 

μεταπτυχιακών σπουδών. 

Ο Στουραΐτης στη διδακτορική του διατριβή (2017) χρησιμοποιεί τη Θεωρία 

Δραστηριότητας για να αναγνωρίσει και να ερμηνεύσει τις αναδυόμενες Αντιθέσεις 

που παρατηρούσε σε συζητήσεις εκπαιδευτικών κατά τη διαμόρφωση ενός 

προγράμματος σπουδών. Αναγνώρισε και ταξινόμησε τις Αντιθέσεις για να βρει τυχόν 

σύνδεσή τους με πιθανές μετατοπίσεις στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Αυτό, 

ωστόσο, τον οδήγησε στη διαμόρφωση της ιδέας της Διαλεκτικής Αντίθεσης 

(Στουραΐτης & Πόταρη, 2015). 

2.6. Οι Διαλεκτικές Αντιθέσεις 

Ο Στουραΐτης (2017) προσπαθώντας από τη μια μεριά να κατανοήσει τις συνθήκες που 

κάποιες Αντιθέσεις οδηγούν τον εκπαιδευτικό σε δημιουργικές, καινοτομικές επιλογές 

και από την άλλη να συμπεριλάβει τα επιστημολογικά χαρακτηριστικά των 

Μαθηματικών, χρησιμοποίησε την έννοια της Διαλεκτικής Αντίθεσης  τόσο για την 
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ταξινόμηση των Αντιθέσεων όσο και σαν λογικό – φιλοσοφική ομπρέλα που ενοποιεί 

τις Αντιθέσεις σύμφωνα με το πως ο ίδιος τις ερμηνεύει. Εντόπισε αρχικά τις 

Αντιθέσεις ως δίπολα και σε δεύτερη φάση εντόπισε το υποσύνολο των Διαλεκτικών 

Αντιθέσεων μέσα σε αυτές. Τα κύρια δίπολα που εντόπισε ήταν για παράδειγμα τα 

δίπολα συγκεκριμένο-αφηρημένο, έννοια-διαδικασία ή διαίσθηση-λογική. Αυτή η  

βαθύτερη επεξεργασία των Διαλεκτικών Αντιθέσεων οδήγησε τους Stouraitis, Potari, 

και Skott (2017) στη σύνδεσή της με το μετασχηματισμό της διδακτικής 

δραστηριότητας. Οι Διαλεκτικές Αντιθέσεις όπως αναφέρουν μπορούν κάτω από 

προϋποθέσεις να οδηγήσουν σε μετασχηματισμό της διδασκαλίας και σε 

επαγγελματική μάθηση για τον εκπαιδευτικό. 

Ο στόχος της παρούσας έρευνας ωστόσο δεν είναι ο εντοπισμός του μετασχηματισμού 

καθώς αυτό θα απαιτούσε έρευνα πολύ μεγαλύτερης χρονικής περιόδου και χρήση 

διαφορετικών μεθόδων. Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να μελετήσει τις προκλήσεις ,τις 

Αντιθέσεις και τις Διαλεκτικές Αντιθέσεις καθώς και τις προσπάθειες των 

εκπαιδευτικών να τις υπερβούν και έτσι να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για πιθανό 

μελλοντικό μετασχηματισμό. 

2.7. Τα STEM 

H εκπαίδευση STEM (Science– Φυσικές Επιστήμες, Technology – Τεχνολογία, 

Engineering – Μηχανική, Mathematics– Μαθηματικά), προωθεί μια ενοποιημένη 

εμπειρία μάθησης. Η διεπιστημονική εκπαίδευση άλλοτε ερμηνεύεται ως η 

ενσωμάτωση των Μαθηματικών με τις θετικές επιστήμες και η επέκταση των δυο 

γνωστικών αυτών πεδίων, άλλοτε ως «κράμα» επιστημών, όπου τα γνωστικά 

αντικείμενα δεν μπορούν να διαχωριστούν (Furner & Kumar, 2007). Τα STEM δεν 

είναι κάτι καινούργιο στην εκπαίδευση αφού απασχολούν εδώ και τουλάχιστον τριάντα 

χρόνια τους ερευνητές και τους διαμορφωτές προγραμμάτων σπουδών (Williams, 

2011). Υπάρχουν πολλά οφέλη που έχουν συνδεθεί με μια διεπιστημονική οπτική για 

την εκπαίδευση, καθώς η έρευνα δείχνει ότι ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών 

δίνει πολλές ευκαιρίες για μάθηση, γνώσεις λιγότερο κατακερματισμένες και 

ενθαρρυντικές εμπειρίες για τους μαθητές (Furner & Kumar, 2007). Είναι ξεκάθαρο 

πια ότι η εκπαίδευση STEM ρίχνει μεγάλο βάρος στη βελτίωση της απόδοσης των 

μαθητών στα Μαθηματικά και τις επιστήμες (Norton, 2008) και τη βελτίωση της 

τεχνολογικής παιδείας (Rogers, 2005). Γενικά θεωρείται ότι μπορεί να ζωντανέψει το 
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ενδιαφέρον των μαθητών μέσα στην τάξη, ωστόσο  διαχρονικά υπάρχουν οικονομικοί 

και κοινωνικοί λόγοι που ωθούν αυτό το κίνημα των STEM (Williams,2011). 

2.8.Η διασύνδεση Μαθηματικών και Φυσικής στην Επιστήμη και τη Διδασκαλία 

Ο Κορνήλιος Καστοριάδης και ο Γεώργιος Λ. Ευαγγελόπουλος (2010) συμφωνούν σε 

τέσσερις τύπους σχέσεων μεταξύ της Φυσικής και των Μαθηματικών. Στην πρώτη 

περίπτωση των σχέσεων Φυσικής και Μαθηματικών, τα Μαθηματικά και η Φυσική 

συμβαδίζουν. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του Νεύτωνα έχουμε την ταυτόχρονη 

διατύπωση του διαφορικού λογισμού και της μηχανικής φυσικής. Ο Γαλιλαίος 

ξεκίνησε τη μαθηματικοποίηση της Φυσικής, συνέχισε ο Καρτέσιος και την 

οριστικοποίησε ο Νεύτωνας. Στη δεύτερη περίπτωση, η μαθηματική επιστήμη 

προηγείται της Φυσικής. Για παράδειγμα, οι χώροι του Riemann περίμεναν περίπου 

μισό αιώνα ώσπου να τους χρησιμοποιήσουν οι φυσικοί. Αυτό έγινε από τον Einstein 

το 1916 όταν διατύπωσε τη Θεωρία της Γενικής Σχετικότητας. Μέχρι τότε οι φυσικοί 

χρησιμοποιούσαν μόνο τα εργαλεία που τους προσέφερε η κλασική Ανάλυση. Ο ίδιος 

δε ο Riemann διαισθανόμενος το ρόλο των φυσικών δυνάμεων αναφέρει ότι η 

γεωμετρία του χώρου διαμορφώνεται από φυσικές δυνάμεις. Δε γνώριζε ότι πρόκειται 

για τα κύματα βαρύτητας το οποίο υποστήριξε ο Einstein και πρόσφατα ανιχνεύτηκαν. 

Στην τρίτη περίπτωση, έχουμε την φυσική επιστήμη να προηγείται των Μαθηματικών. 

Για παράδειγμα, τα σημερινά Μαθηματικά αδυνατούν να εξηγήσουν εκείνα τα 

φαινόμενα της υδροστατικής στα οποία εμφανίζονται στροβιλώδεις ροές. Στην τέταρτη 

περίπτωση και πιο βαθιά σχέση τους που έγκειται στη μη ταύτισή τους και οφείλεται 

στην ύπαρξη τεράστιων κλάδων της μαθηματικής επιστήμης που δεν έχουν και ούτε 

μπορούν να αποκτήσουν αντιστοιχία στο φυσικό κόσμο. 

Οι Davison et al. (1995) αναγνωρίζουν πέντε τύπους διασύνδεσης της διδασκαλίας 

Φυσικής και Μαθηματικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διεπιστημονική 

ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών. Αυτοί οι τύποι διασύνδεσης αφορούν 

ειδικότερα α) χαρακτηριστικά των κλάδων, β) του περιεχομένου τους, γ) τη διαδικασία, 

δ) τη μεθοδολογία, και ε) τη θεματική. Η διασύνδεση με βάση τα χαρακτηριστικά των 

επιστημών Φυσικής και Μαθηματικών σχετίζεται με μια δραστηριότητα που 

περιλαμβάνει δύο ή περισσότερους διαφορετικούς κλάδους των Μαθηματικών ή της 

Φυσικής. Για παράδειγμα, η διασύνδεση των δύο κλάδων μπορεί να χρησιμοποιεί 
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δραστηριότητες που περιλαμβάνουν άλγεβρα και γεωμετρία στα Μαθηματικά και 

δραστηριότητες από τη Φυσική (Davison et al., 1995). 

Ένα παράδειγμα δραστηριότητας διασύνδεσης με βάση τα χαρακτηριστικά των 

διαφορετικών κλάδων μπορεί να περιλαμβάνει τη μελέτη ενός περιβαλλοντικού 

ζητήματος. Μοντέλα και στρατηγικές για τη διδασκαλία αμφιλεγόμενων 

περιβαλλοντικών θεμάτων που επηρεάζουν όλες τις επιστήμες στοχεύουν στη 

διασύνδεση της εκάστοτε επιστήμης. Οι αποτελεσματικές στρατηγικές για την 

αντιμετώπιση αμφιλεγόμενων ζητημάτων εντός των επιστημονικών κλάδων θα πρέπει 

να συνίστανται σε (α) την επιλογή ενός κατάλληλου και σχετικού προβλήματος που 

αφορά τοπικό, περιφερειακό και εθνικό ενδιαφέρον, (β) ένα πρόβλημα που είναι 

πολύπλευρο και επηρεάζεται από επιστημονικά, περιβαλλοντικά και 

κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις σε μια απόφαση, (γ) η ενοποίηση γεωλογικών, 

περιβαλλοντικών, οικολογικών, βιολογικών και χημικών βάσεων δεδομένων ειδικών 

για το θέμα, (δ) στρατηγικές για τη δομή του προβλήματος έτσι ώστε να επιλύεται από 

τους μαθητές, και (ε) ένα πρόβλημα που δεν έχει μία σωστή απάντηση. Αυτός ο τύπος 

διασύνδεσης απαιτεί ένα πρόβλημα όπου οι μαθητές καταλήγουν σε μια τεκμηριωμένη 

απόφαση με βάση την ανάλυση δεδομένων από όλους τους κλάδους και τη χρήση 

κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων. Οι διασυνδέσεις μεταξύ 

επιστημών ή πεδίων των Μαθηματικών είναι αξιοσημείωτες. Ωστόσο, υπάρχουν φορές 

που οι κλάδοι των Μαθηματικών ή της επιστήμης πρέπει να διδάσκονται χωριστά, 

ώστε οι μαθητές να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες, τις δεξιότητες και τις διαδικασίες. 

(Davison et al., 1995) 

Ο τύπος διασύνδεσης με βάση το ειδικό περιεχόμενο των διαφορετικών κλάδων 

περιλαμβάνει την επιλογή ενός υπάρχοντος στόχου του προγράμματος σπουδών από 

τα Μαθηματικά και ενός από τις Φυσικές επιστήμες. Δηλαδή, μια δραστηριότητα 

σχεδιάζεται έτσι ώστε να περιλαμβάνει οδηγίες για καθέναν από αυτούς τους στόχους. 

Το περιεχόμενο συμμορφώνεται με το πρόγραμμα σπουδών που αναπτύχθηκε 

προηγουμένως, συμπεριλαμβάνοντας τους στόχους από κάθε κλάδο. Σε αυτόν τον τύπο 

διασύνδεσης, η πρόκληση για το δάσκαλο είναι να συνδυάσει τα υπάρχοντα 

προγράμματα στις επιστήμες και τα Μαθηματικά με στόχους από δύο ξεχωριστά 

προγράμματα σπουδών. Σημειώνεται ότι δεν μπορούν να συνδεθούν όλες οι 

μαθηματικές και επιστημονικές έννοιες. Οι βασικές μαθηματικές και επιστημονικές 
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έννοιες και διαδικασίες μπορεί να χρειαστεί να διδαχθούν πρώτα, και μερικές φορές 

χωριστά (Davison et al., 1995). 

Μια άλλη προσέγγιση για τη διασύνδεση του προγράμματος σπουδών στα 

Μαθηματικά και τις επιστήμες είναι μέσω της χρήσης πραγματικών δραστηριοτήτων 

στην τάξη. Με τη διεξαγωγή πειραμάτων, τη συλλογή δεδομένων, την ανάλυση των 

δεδομένων και την αναφορά των αποτελεσμάτων, οι μαθητές βιώνουν τις διαδικασίες 

της επιστήμης και εκτελούν τα απαραίτητα Μαθηματικά. Μια σύγκριση των 

διαδικασιών στις επιστήμες με αυτές των Μαθηματικών παρουσιάζεται στον 

παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3) (Davison et al., 1995) . 

Πίνακας 3: Σύγκριση διαδικασιών στις Επιστήμες και στα Μαθηματικά (Davison 

et al., 1995: 228) 

Διαδικασίες στις Επιστήμες 

• Το να παρατηρείς  

• Το να επικοινωνείς 

• Το να χρησιμοποιείς χωρικές 

σχέσεις 

• Το να χρησιμοποιείς χρονικές 

σχέσεις 

• Το να κατηγοριοποιείς 

• Το να χρησιμοποιείς αριθμούς 

• Το να κάνεις μετρήσεις 

• Το να εξάγεις συμπεράσματα 

• Το να ελέγχεις μεταβλητές 

• Το να ερμηνεύεις τα δεδομένα 

• Το να επαληθεύεις τις υποθέσεις 

• Το να ορίζεις έννοιες 

• Το να πειραματίζεσαι 

• Το να φαντάζεσαι και να 

δημιουργείς 

Διαδικασίες στα Μαθηματικά 

• Το να λύνεις προβλήματα 

• Το να επικοινωνείς 

• Το να αιτιολογείς 

• Το να εκτιμάς 

• Το να δίνεις νόημα στον αριθμό και 

την αρίθμηση 

• Το να κάνεις αριθμητικές πράξεις 

• Το να κάνεις υπολογισμούς 

• Το να αντιλαμβάνεσαι γεωμετρικά 

και χωρικά 

• Το να κάνεις μετρήσεις 

• Το να κάνεις στατιστική και 

πιθανότητες  

• Το να κάνεις κλάσματα και 

δεκαδικούς 

• Το να παρατηρείς μοτίβα και 

σχέσεις 
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Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολη και πολύ-επίπεδη υπόθεση είναι η 

διασύνδεση των Μαθηματικών και της Φυσικής. Ωστόσο, μικρό κομμάτι της 

βιβλιογραφίας ασχολείται με τη φύση των δυσκολιών της διασύνδεσης και πως αυτές 

ξεπερνιούνται.  

Οι Czemiak et al. (1999) στη βιβλιογραφική τους ανασκόπηση για τη διασύνδεση 

Φυσικής και Μαθηματικών αναφέρουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των ερευνών θα 

μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «μαρτυρίες» («testimonials.»). Για παράδειγμα, οι 

Peters, Schubeck και Hopkins (1995) αναφέρουν στην έρευνά τους ότι οι δάσκαλοι 

τους μετέφεραν ότι έβλεπαν τους μαθητές να είναι ενθουσιασμένοι με τη μάθηση και 

να κάνουν τις δικές τους συνδέσεις μεταξύ των εννοιών ενώ και οι δάσκαλοι επέδειξαν 

ισχυρό πνεύμα συνεργασίας. Οι Watanabe και Huntley (1998) ανέφεραν ότι οι 

εκπαιδευτές εκπαιδευτικών Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών είχαν ίδιες 

πεποιθήσεις σχετικά με τη διασύνδεση του προγράμματος σπουδών των Φυσικών 

Επιστημών και των Μαθηματικών με τους καθηγητές των τάξεων. Δηλαδή, όλοι 

πίστευαν ότι οι συνδέσεις βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν τις σχέσεις της 

επιστήμης με τα Μαθηματικά και ότι οι συνδέσεις παρέχουν κίνητρο στους μαθητές. 

Οι McComas and Wang (1998) συνόψισαν αρκετές μελέτες φοιτητών επιπέδου 

κολεγίου που έδειξαν καλύτερες αποδόσεις ή ενδιαφέρον για την επιστήμη όταν η 

επιστήμη παρουσιάστηκε σε ένα πλαίσιο διασύνδεσης. Ομοίως, ο McComas (1993) 

έδειξε ότι οι διασυνδέσεις είχαν θετικό αντίκτυπο στις στάσεις των μαθητών. Αλλά και 

οι περισσότερες εμπειρικές έρευνες υποστήριξαν την ενσωμάτωση του προγράμματος 

σπουδών. Ο Beane (1995) ανέφερε ότι, με βάση τα παραδοσιακά μέτρα σχολικής 

επίδοσης, οι μαθητές που βιώνουν ένα διασυνδεδεμένο πρόγραμμα σπουδών τα 

πηγαίνουν εξίσου καλά, αν όχι καλύτερα από τους μαθητές που βιώνουν ένα 

πρόγραμμα σπουδών που διαχωρίζουν τις επιστήμες και τα μαθηματικά. 

2.9.Τα integrated STEM (iSTEM) 

Πολλοί ερευνητές έχουν υποστηρίξει ότι δεν μπορούν και δεν πρέπει οι διάφοροι 

κλάδοι των STEM να διδάσκονται μεμονωμένα (English, 2016). Η διασύνδεση των 

STEM δηλαδή iSTEM (integrated STEM) όπως έχει γίνει γνωστή η προσέγγιση 

στοχεύει στη διδασκαλία δύο ή περισσοτέρων κλάδων σε ένα αυθεντικό πλαίσιο με 

σκοπό την ενίσχυση της μάθησης των μαθητών (Kelley & Knowles, 2016). 
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Οι Nadelson και Seifert (2017) ορίζουν ως integrated STEM (iSTEM) 

“Την απρόσκοπτη συγχώνευση περιεχομένου και εννοιών από πολλαπλούς 

κλάδους STEM. Η ενσωμάτωση πραγματοποιείται με τρόπους τέτοιους ώστε η 

γνώση και οι πρακτικές των συγκεκριμένων κλάδων STEM να εξετάζονται 

ταυτόχρονα χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο κλάδος, αλλά το πλαίσιο ενός 

προβλήματος, έργου ή εργασίας.” (Nadelson & Seifert, 2017, σελ. 221 ). 

Τα προβλήματα του πραγματικού κόσμου δεν κατακερματίζονται σε μεμονωμένους 

κλάδους καθώς διδάσκονται στα σχολεία και για να λύσουν αυτά τα προβλήματα οι 

άνθρωποι χρειάζονται δεξιότητες που διασχίζουν τους κλάδους (Beane, 1995; Czerniak 

et al., 1999). Μελέτες σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων έχουν δείξει ότι οι 

μαθητές που συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα σπουδών που διασυνδέει τους επιμέρους 

κλάδους αποδίδουν εξίσου καλά ή και καλύτερα από τους συνομηλίκους τους στην 

παραδοσιακή διδασκαλία με ξεχωριστούς κλάδους (Czerniak et al., 1999; Hinde, 

2005). Επιπλέον, η χρήση ενός τέτοιου προγράμματος σπουδών έχει βρεθεί ότι 

βελτιώνει τα μη γνωστικά μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών, όπως το 

ενδιαφέρον για το STEM (Mustafa et al., 2016; Riskowski et al., 2009) και τα κίνητρα 

για τη μάθηση STEM (Wang et al., 2011), το οποίο με τη σειρά του θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε αυξανόμενο αριθμό αποφοίτων STEM (National Research Council, 2014). 

2.10.  Προκλήσεις στη διδασκαλία των iSTEM  

Οι Nadelson και Seifert (2017) θεωρούν ότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις και αρκετά 

εμπόδια στην εφαρμογή ενός προγράμματος σπουδών iSTEM. Η πρώτη ουσιαστική 

πρόκληση για τη εφαρμογή των iSTEM είναι η προσπάθεια που απαιτείται ώστε να 

εφαρμοστεί μια πολύ διαφορετικής δομής διδασκαλία σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα 

που έχει μια εδραιωμένη εδώ και χρόνια δομή που τα διαχωρίζει. Είναι πιθανό να 

απαιτήσει δηλαδή μια ριζική αναδιάρθρωση του προγράμματος σπουδών με 

σημαντικές αλλαγές στη διδασκαλία. H πρόκληση εδώ είναι να βρεθεί ένας τρόπος για 

να συμφιλιωθεί η ιστορική δομή των σχολείων, το πρόγραμμα σπουδών, η διδασκαλία 

και η αξιολόγηση ώστε να δημιουργηθεί μια σχολική κουλτούρα και ένα περιβάλλον 

που υποστηρίζει μια διασυνδεδεμένη προσέγγιση των STEM στη διδασκαλία και τη 

μάθηση. Η δεύτερη σημαντική πρόκληση που αναγνωρίζουν είναι η γνώση των 

εκπαιδευτικών και η επαγγελματική τους νοοτροπία (Nadelson & Seifert, 2017). Η 
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διδασκαλία των iSTEM απαιτεί κάποια θεμελιώδη γνώση του τρόπου με τον οποίο τα 

πλαίσια προσεγγίζουν τη γνώση. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί που δεν αισθάνονται ότι έχουν 

τη γνώση ή δεν είναι πρόθυμοι να μάθουν είναι πιθανό να μην υποστηρίξουν μια 

προσέγγιση iSTEM στη διδασκαλία και τη μάθηση. 

Οι Hsu and Fang (2019) στη βιβλιογραφική ανασκόπηση έδειξαν ότι υπάρχει πλήθος 

προκλήσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί. Μια μεγάλη 

πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς και τους ερευνητές STEM είναι πώς θα πρέπει να 

ενσωματωθούν πολλαπλοί κλάδοι σε ένα πρόγραμμα σπουδών ως σύνολο και να 

εφαρμοστούν χωρίς να χάνεται η ακεραιότητα του κάθε κλάδου (English, 2017). Οι 

Reynante et al. (2020) αναφέρουν σχετικά με τα iSTEM τον κίνδυνο σύγχυσης των 

επιστημολογιών και των πρακτικών των μερών που διασυνδέονται αλλά και ο κίνδυνος 

να εξαιρεθούν πρακτικές οι οποίες δεν μπορούν να διασυνδεθούν αλλά είναι 

ουσιαστικές για κάθε κλάδο. Οι Sen και Ay (2017) σε μία μελέτη περίπτωσης έδειξαν 

ότι ενώ υπήρχε συναίνεση μεταξύ των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διεπιστημονική 

προσέγγιση και την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη διδασκαλία των Μαθηματικών, 

οι δάσκαλοι δεν είχαν γνώσεις και δεν ήταν εκπαιδευμένοι στο πώς να χρησιμοποιούν 

την τεχνολογία και πώς να ενσωματώνουν την επιστήμη στη διδασκαλία των 

Μαθηματικών. 

Οι Berlin και White (2012) μέσα από ποσοτική έρευνα δείχνουν ότι ενώ γενικά δεν 

υπήρξε αλλαγή στις στάσεις και τις αντιλήψεις των δασκάλων που συμμετείχαν σε 

προγράμματα διασύνδεσης αναφορικά με την αξία της διασύνδεσης της εκπαίδευσης 

των Μαθηματικών, των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας, καθώς εκτιμούσαν 

από την αρχή τη διασύνδεση, ωστόσο, υπήρξε μια σημαντική αλλαγή στις στάσεις και 

τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη δυσκολία διασύνδεσης. Οι δάσκαλοι πολλές 

φορές φαίνεται να αγωνίζονται να γίνουν αρωγοί για την εκπαίδευση STEM χωρίς να 

είναι εκπαιδευμένοι ως προς την ιδιαίτερη διαχείριση που χρειάζεται η σκέψη των 

μαθητών στα θέματα STEM, τη γνώση του προγράμματος σπουδών που απαιτείται, τις 

στρατηγικές διδασκαλίας και αξιολόγησης και τη γνώση των πραγματικών θεμάτων 

που σχετίζονται με τα STEM και την πολυπλοκότητά τους (Allen, Webb, & Matthews, 

2016). 
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2.11. Προκλήσεις με μορφή Αντιθέσεων στη διδασκαλία των iSTEM 

Οι Wong και Dillon (2020) έκαναν μία μελέτη δύο φάσεων για τη διερεύνηση της 

σχέσης μεταξύ της διδασκαλίας επιστημών (Φυσικής-Μαθηματικών) και της 

διδασκαλίας των Μαθηματικών μέσω των οπτικών αφενός των υπευθύνων για τη 

χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής αφετέρου των εκπαιδευτικών σε τμήματα που 

είναι ασυνήθιστα σε συνεργασίες. Τα ευρήματα τους έδειξαν ότι υπάρχει Αντίθεση στο 

όφελος των δύο πλευρών από τη διασύνδεση. Το ασύμμετρο όφελος είχε να κάνει με 

το ότι επιστήμες όπως η Φυσική εξαρτώνται από τα Μαθηματικά αλλά το αντίθετο δεν 

ισχύει. Η Αντίθεση αυτή στο όφελος κάνει πολύ δύσκολο για τους Μαθηματικούς και 

τους Φυσικούς να συνεργαστούν με έναν αμοιβαία επωφελή τρόπο.  

Οι Redish και Kuo (2015) χρησιμοποιώντας το εργαλείο της γλωσσολογίας ρίχνουν 

φως στις παρατηρούμενες Αντιθέσεις της διασύνδεσης Φυσικής και Μαθηματικών. 

Διαπίστωσαν ότι παρά τη σημαντική αλληλοεπικάλυψη των κλάδων, οι 

επιστημολογικές διαφορές είναι έντονες και παρόλο που τα Μαθηματικά φαίνονται να 

είναι το ίδιο αντικείμενο,  υπάρχει Αντίθεση στο πως χρησιμοποιούνται αλλά και στο 

πως ερμηνεύονται σε κάθε πλαίσιο. Οι Αντιθέσεις πηγάζουν τόσο στο πώς 

δημιουργείται το νόημα στη Φυσική και στα Μαθηματικά, όσο και στο πως 

χρησιμοποιείται η γλώσσα των Μαθηματικών στους δύο κλάδους. Τα Μαθηματικά και 

τα μαθηματικά στη Φυσική συμπεραίνουν πως είναι διαφορετικές διάλεκτοι της ίδιας 

γλώσσας και αυτό γεννά προβλήματα αλλά και ευκαιρίες για αναστοχασμό. 
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

3.1. Στόχος της έρευνας  

Η παρούσα έρευνα επιδιώκει να παρατηρήσει τις Προκλήσεις που συναντούν οι 

εκπαιδευτικοί κατά τη διασύνδεση της Φυσικής και των Μαθηματικών. Συγκεκριμένα, 

αυτή η έρευνα μελετά ποιες από αυτές τις προκλήσεις αφορούν Αντιθέσεις ανάμεσα 

στα στοιχεία του κάθε Συστήματος Δραστηριότητας αλλά και μεταξύ των Συστημάτων 

Δραστηριότητας στο πλαίσιο της 3ης γενιά Θεωρίας Δραστηριότητας. Στην προσπάθεια 

να διαχωρίσουμε τις διαταραχές από άποψη ιστορικότητας στα Συστήματα 

Δραστηριότητας, θεωρούμε ως Προκλήσεις εκείνες τις διαταραχές που εντοπίζονται 

για μικρότερο χρονικό διάστημα στα Συστήματα Δραστηριότητας και σημαντικές 

Αντιθέσεις όσες από αυτές παρουσιάζονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, 

μεγαλύτερα για παράδειγμα από το χρόνο που εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα σπουδών 

μερικών δεκαετιών. Για παράδειγμα, το θέμα της έλλειψης χρόνου για να γίνει η 

διασύνδεση της Φυσικής και των Μαθηματικών μέσα στη τάξη το θεωρούμε ως 

Πρόκληση αφού μία εκπαιδευτική μεταρρύθμιση θα μπορούσε να το επιλύσει. 

Ωστόσο, θεωρούμε την αφηρημένη χρήση των μαθηματικών εργαλείων στα 

Μαθηματικά σε αντίθεση με τη Φυσική μία σημαντική Αντίθεση που ιστορικά 

εξελίσσεται στα Συστήματα Δραστηριότητας εδώ και αιώνες. Στόχος είναι να 

χαρτογραφηθούν οι Αντιθέσεις, να κατανοηθεί ο τρόπος με τον οποίο εδράζονται σε 

ευρύτερες Διαλεκτικές Αντιθέσεις και να αναλυθούν οι προσπάθειες υπέρβασης τους, 

αφού η υπέρβαση αυτή μπορεί να δημιουργήσει μάθηση για τους εκπαιδευτικούς 

καθώς και προϋποθέσεις μελλοντικού μετασχηματισμού της διδασκαλίας τους. 

3.2. Τα ερευνητικά ερωτήματα 

ΕΕ1 Ποιες Προκλήσεις συναντούν οι δύο εκπαιδευτικοί στην προσπάθειά τους να 

διασυνδέσουν Μαθηματικά και Φυσική στη διδασκαλία τους; 

ΕΕ2 Ποιες είναι οι Αντιθέσεις και ποιες οι Διαλεκτικές Αντιθέσεις που αναγνωρίζουμε 

στις προσπάθειες των δύο εκπαιδευτικών να διασυνδέσουν Μαθηματικά και Φυσική; 

ΕΕ3 Ποιες προσπάθειες υπέρβασης και μετατόπισης σε σχέση με τις Διαλεκτικές 

Αντιθέσεις αναγνωρίζουμε στις δύο εκπαιδευτικούς; 
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3.3. Το πλαίσιο της έρευνας 

Η έρευνα για τη διασύνδεση της διδασκαλίας της Φυσικής και των Μαθηματικών έχει 

πλέον βέβαια συμπεράσματα για την αξία της στη μάθηση των μαθητών αλλά και για 

τη δυσκολία του να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Ένας από τους λόγους που δυσκολεύουν 

αυτή τη σύνδεση είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών για κάτι τέτοιο. Η 

παρούσα έρευνα είναι μία μελέτη περίπτωσης (case study) (Yin, 1994, 2003) δύο 

εκπαιδευτικών που επιδιώκουν από μόνοι τους και για τους δικούς τους λόγους ο 

καθένας τη διασύνδεση. Η επιλογή αυτή έγινε ώστε να μελετηθούν οι δυσκολίες που 

συναντώνται στη διασύνδεση χωρίς το ‘θόρυβο’ μιας ενδεχόμενης αρνητικής στάσης 

απέναντι σε αυτήν. 

3.4. Οι συμμετέχουσες 

Οι συμμετέχουσες της έρευνας είναι δύο μεταπτυχιακές φοιτήτριες του μεταπτυχιακού 

προγράμματος Διδακτικής και Μεθοδολογίας των Μαθηματικών του τμήματος 

Μαθηματικών του ΕΚΠΑ. Η μία είναι πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ 

και η δεύτερη του τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ. 

Η ΦΥΣΙΚΟΣ 

Η Φυσικός μένει σε μία επαρχιακή κωμόπολη της δυτικής Ελλάδας και παρακολουθεί 

το ΠΜΣ εξ αποστάσεως κυρίως. Εργάζεται σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης όπου 

διδάσκει Φυσική μέχρι την τάξη της Γ’ Λυκείου και Μαθηματικά μέχρι την τάξη της 

Β’ Λυκείου. Η ίδια δηλώνει ότι η πολύ καλή σχέση της με τη Φυσική και τα 

Μαθηματικά ξεκινάει από τις πρώτες τάξεις του σχολείου και συνεχίζει καθ’ όλη τη 

διάρκειά του έως και αποφοίτησή της από το τμήμα Φυσικής. Σκοπεύει ωστόσο να 

δώσει κατατακτήριες εξετάσεις στο τμήμα Μαθηματικών πράγμα που δείχνει μία 

ιδιαίτερη σχέση με τα Μαθηματικά. 

Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 

Η Μαθηματικός ζει στην Αθήνα και ξεκίνησε να παρακολουθεί το ΠΜΣ αμέσως μετά 

την αποφοίτησή της από το τμήμα Μαθηματικών. Διδάσκει σε φροντιστήριο μέσης 

εκπαίδευσης και παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών σε μαθητές και φοιτητές 

αλλά και Φυσικής σε μαθητές μέχρι το επίπεδο της Β’ Λυκείου. Η σχέση της με τα 
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Μαθηματικά ξεκινάει μέσω παιχνιδιών με αριθμούς πριν ακόμα πάει σχολείο. Στο 

σχολείο η καλή της σχέση με τα Μαθηματικά ενθαρρύνθηκε από τους δασκάλους της 

και η επιλογή της να ασχοληθεί με αυτά έγινε πολύ νωρίς. Η σχέση της με τις δύο 

επιστήμες είναι διαχρονικά πολύ καλή και σκοπεύει και εκείνη να δώσει κατατακτήριες 

εξετάσεις για να εισαχθεί στο τμήμα Φυσικής. 

3.5. Τα έργα που δόθηκαν στις δυο συμμετέχουσες στην έρευνα 

Στις δύο εκπαιδευτικούς παρουσιάστηκαν δύο έργα. Το πρώτο έργο ήταν «Το θεώρημα 

Varignon» με δύο αποδείξεις. Η πρώτη απόδειξη είναι εκείνη που κλασικά αναφέρεται 

στα σχολικά εγχειρίδια γεωμετρίας χρησιμοποιώντας τα αξιώματα και τα θεωρήματα 

της ευκλείδειας γεωμετρίας και η δεύτερη με επιχειρήματα από τη Φυσική όπως 

παρουσιάζεται από τους Hanna και Jahnke (2002). Το δεύτερο έργο ήταν το «Γιατί 

επιπλέει ο πάγος στο νερό;» όπου πάλι παρουσιάστηκε με δύο προσεγγίσεις. Η πρώτη, 

όπως παρουσιάζεται στα σχολικά εγχειρίδια Φυσικής του Γυμνασίου όπου η 

αιτιολόγηση χρησιμοποιεί μόνο επιχειρήματα από τη Φυσική και η δεύτερη όπως 

παρουσιάζεται από τον Chevallard (2012) αναφερόμενος στη διδακτική προσέγγιση 

του Ravera (2012) όπου παρουσιάζει το θέμα με χρήση Μαθηματικών. Το υλικό και ο 

τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκαν τα δύο θέματα στις εκπαιδευτικούς αναλύεται 

παρακάτω. 

1ο έργο: Το θεώρημα Varignon 

Σύμφωνα με το θεώρημα Varignon, τα μέσα των πλευρών ενός τετράπλευρου είναι 

κορυφές παραλληλογράμμου. Αυτό το θεώρημα διατυπώθηκε από το Γάλλο 

μαθηματικό  Pierre Varignon και δημοσιεύθηκε το 1731 στο βιβλίο ‘Στοιχεία των 

Μαθηματικών’. 

Στις εκπαιδευτικούς πρώτα έγινε παρουσίαση του θεωρήματος Varignon όπως 

παρουσιάζεται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στο μάθημα της Γεωμετρίας Α’ 

Λυκείου στην ενότητα όπου μελετώνται τα παραλληλόγραμμα με την εξής μορφή 

(Σχήμα 4). 
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Σχήμα 4: Απόδειξη θεωρήματος Varignon (Σχολικό Βιβλίο, Γεωμετρία Α’ 

Λυκείου) 

Έπειτα παρουσιάστηκε στις εκπαιδευτικούς η απόδειξη όπως την παρουσίασαν οι 

Hanna και Jahnke (2002) με επιχειρήματα από τη Φυσική. Αναλυτικά η απόδειξη όπως 

παρουσιάστηκε στις δύο εκπαιδευτικούς ακολουθεί στον επόμενο πίνακα (Πίνακας 2). 

Πίνακας 2: Απόδειξη Θεωρήματος Varignon με επιχειρήματα από τη Φυσική 

1) Ας τοποθετήσουμε σε κάθε μία από 

τις κορυφές του τετράπλευρου ΑΒΓΔ 

από μία σφαίρα. Οι τέσσερις σφαίρες 

έχουν το ίδιο βάρος. 
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2)  Ας εστιάσουμε στις πλευρές ΑΒ και 

ΓΔ και ας υποθέσουμε ότι το Α και 

το Β τα συνδέει μία αβαρής ράβδος. 

Το ίδιο και το Γ με το Δ. Το κέντρο 

βάρους του ΑΒ βρίσκεται στο μέσο 

του Ε. Ομοίως το κέντρο βάρους του 

ΓΔ στο μέσο του Ζ. 

 

3)  Ας ενώσουμε και τα Ε ,Ζ με μία 

αβαρή ράβδο. Το κέντρο βάρους του 

συστήματος βρίσκεται στο μέσο της 

ΕΖ το Η. 

 
4) Ας εστιάσουμε τώρα στις πλευρές BΓ 

και ΔΑ και ας υποθέσουμε ότι το Β 

και το Γ τα συνδέει μία αβαρής 

ράβδος. Το ίδιο και το Δ με το Α. Το 

κέντρο βάρους του ΒΓ βρίσκεται στο 

μέσο του Θ. Το κέντρο βάρους του 

ΔΑ βρίσκεται στο μέσο του Ι. Ας 

ενώσουμε τα Θ, Ι με μία αβαρή 

ράβδο. Το κέντρο βάρους του 

συστήματος βρίσκεται στο μέσο του 

Η.  
5) Το κέντρο βάρους ενός σώματος 

είναι μοναδικό. 
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6) Τα μέσα των πλευρών ενός κυρτού 

τετράπλευρου είναι κορυφές 

παραλληλογράμμου. 

Το ΘΖΙΕ είναι παραλληλόγραμμο γιατί 

οι διαγώνιοι του διχοτομούνται. 

 

 

Οι Hanna και Jahnke (2002) μελετούν τη χρήση γεωμετρικών αποδείξεων με 

επιχειρήματα από τη Φυσική βασιζόμενοι στη γενικότερη προτροπή του Polya (1981) 

ότι τα επιχειρήματα από τη Φυσική θα μπορούσαν και θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν 

στη διδασκαλία των σχολικών Μαθηματικών. Η εφαρμογή της Φυσικής που επιλέγουν 

δεν είναι απλά μία φυσική αναπαράσταση των μαθηματικών εννοιών, η οποία σίγουρα 

έχει αποδείξει τη χρησιμότητά της στη διδασκαλία από καιρό αλλά πάνε ακόμα 

βαθύτερα. Χρησιμοποιούν μία απόδειξη στην οποία μία αρχή της Φυσικής, όπως η 

μοναδικότητα του κέντρου βάρους, παίζει αναπόσπαστο ρόλο καθώς αντιμετωπίζεται 

σαν να ήταν αξίωμα ή θεώρημα Μαθηματικών. Μία διαφορετική χρήση δηλαδή ακόμα 

και από τη συνηθισμένη που γίνεται στα εφαρμοσμένα Μαθηματικά, όπου έχουμε τη 

χρήση εμπειρικών μεθόδων για την εξαγωγή γενικών μαθηματικών συμπερασμάτων 

από την εξερεύνηση μεγάλου αριθμού περιπτώσεων. Οι ερευνητές τονίζουν, ωστόσο, 

ότι η απόδειξη αυτή δεν δίνει την «πραγματική» ή «καλύτερη» εξήγηση αλλά έχει 

σκοπό να προσθέσει κάτι παραπάνω στην κατανόηση μας για το θεώρημα. 

Υποστηρίζουν ότι μία τέτοια απόδειξη μπορεί να αποκαλύψει τα ουσιώδη 

χαρακτηριστικά μιας πολύπλοκης μαθηματικής δομής ή να επισημάνει με μεγαλύτερη 

σαφήνεια τη συνάφεια ενός θεωρήματος με άλλους επιστημονικούς κλάδους. Στόχος 

τους λοιπόν, είναι μια πιο «ολιστική» εκδοχή της απόδειξης και το επιχείρημα από τη 

Φυσική θα προσθέσει μία νέα διαισθητικά ελκυστική πλευρά. Αυτή η φρέσκια και πιο 

ελκυστική προσέγγιση στη διδασκαλία των αποδείξεων υποστηρίζουν ότι μπορεί, 

πρώτον, να ανακόψει την τάση των περισσότερων δυτικών εκπαιδευτικών συστημάτων 

να απομακρυνθούν από τη χρήση αποδείξεων στην τάξη, πράγμα που υπονομεύει την 

εκπαιδευτική αξία της διδασκαλίας των Μαθηματικών. Δεύτερον, είναι ένας τρόπος να 

γίνει κατανοητό ότι τα Μαθηματικά δεν εμπλέκονται στις Φυσικές Επιστήμες μόνο σε 
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υπολογισμούς, αλλά μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση του φυσικού κόσμου με 

μία προσέγγιση όπως αυτή. 

2ο έργο: «Γιατί επιπλέει ο πάγος;»  

Στο δεύτερο έργο παρουσιάστηκε αρχικά στις εκπαιδευτικούς η παράγραφος του 

σχολικού βιβλίου που εξηγεί το φαινόμενο του γιατί επιπλέει ο πάγος στο νερό όπως 

φαίνεται στο σχήμα παρακάτω (Σχήμα 5). 

 

Σχήμα 5: Γιατί επιπλέει ο πάγος (Σχολικό Βιβλίο Γυμνασίου) 

Έπειτα παρουσιάστηκε η ερμηνεία του φαινομένου με τη χρήση των Μαθηματικών του 

Ravera (2012) την οποία προτείνει ο Chevallard (2012) ως πιο πλούσια σε διδακτικό 

περιεχόμενο. Η συνήθης απάντηση είναι ότι η διάταξη των μορίων Η2Ο καταλαμβάνει 

περισσότερο χώρο στο πάγο από ότι στο νερό και τέτοιου είδους απαντήσεις με 

παντελή απουσία Μαθηματικών αποτελούν τον κανόνα.  

Ο Chevallard (2012) προτείνει ότι σε ανάλογες περιπτώσεις θα πρέπει να 

αναλογιστούμε ποια είναι τα Μαθηματικά του θέματος και πως η συνειδητοποίηση 

τους μπορεί να βελτιώσει την κατανόηση μας σε αυτό. Η ερμηνεία αυτή 

παρουσιάστηκε στις εκπαιδευτικούς με τη μορφή του παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3). 
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Πίνακας 3: Απόδειξη του γιατί επιπλέει ο πάγος 

Όταν το Η2Ο βρίσκεται σε υγρή κατάσταση 

η κινητική ενέργεια των μορίων είναι πολύ 

μεγαλύτερη από τις ηλεκτροστατικές με 

αποτέλεσμα να τις υπερνικούν, και τα 

μόρια να γλιστρούν το ένα δίπλα στο άλλο 

ενώ βρίσκονται σχεδόν σε επαφή. 

  

Όταν όμως πέφτει η θερμοκρασία και 

περνάει στην κατάσταση του πάγου, η 

κινητική ενέργεια είναι μικρότερη από την 

ηλεκτροστατική ενέργεια. Οι 

ηλεκτροστατικές δυνάμεις αναγκάζουν τα 

μόρια να σχηματίσουν κρυστάλλους με 

βάσεις εξάγωνα ή ρόμβους. Η διάταξη 

αυτή των μορίων καλύπτει μεγαλύτερο 

όγκο από αυτόν που κάλυπταν στην υγρή 

κατάσταση. 

 

Παρατηρείται ότι υπό ορισμένες συνθήκες 

το μοναδιαίο κελί του πάγου έχει ύψος 737 

pm με τη βάση του ένα ρόμβο με πλευρές 

452 pm και γωνία 60. 

Ο όγκος του μοναδιαίου κελιού είναι 

επομένως : 

𝑉 = ℎ ⋅ 𝐸
𝑉 = ℎ ⋅ 𝛼2 ⋅ 𝜂𝜇𝜔

𝑉 = 737 ⋅ 10−12 ⋅ (452 ⋅ 10−12)2 ⋅
√3

2
𝑚3

𝑉 = 130,399 ⋅ 10−30𝑚3

𝑉 = 130,399 ⋅ 10−27𝐿

 

       

           

Αν γνωρίζουμε ότι η μάζα του κάθε μορίου 

νερού είναι 2

232,99 10H Om g−= 
άρα στο 

κάθε κελί αντιστοιχεί μάζα 
2311,960 10ύm g

−

 = 
 πράγμα που 

μπορούμε να επιβεβαιώσουμε και με 

μερικούς στοιχειομετρικούς υπολογισμούς. 

𝑛 =
𝑚

𝑀𝑟

𝑛 =
𝑁

𝑁𝐴}
 

 𝑚

𝑀𝑟
=
𝑁

𝑁𝐴
⇔ 𝑚 =

𝑁 ⋅ 𝑀𝑟

𝑁𝐴

𝑚 =
4 ⋅ 18

6,02 ⋅ 1023
= 11,960 ⋅ 10−23𝑔
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Η πυκνότητα του πάγου είναι επομένως: 

𝑝 =
𝑚

𝑉
=
11,960 ⋅ 10−23

130,399 ⋅ 10−27
≈ 917

𝑔

𝐿
 

Μικρότερη δηλαδή από την πυκνότητα του 

νερού που είναι 1000 g/L. Επομένως είναι 

λογικό να επιπλέει στο νερό! 

 

 

O Chevallard (2012) μιλάει για τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει η διδασκαλία των 

Μαθηματικών καθώς πολλοί άνθρωποι σταματούν να ασχολούνται με τα Μαθηματικά 

μόλις δεν είναι πλέον υποχρεωμένοι. Η παγίδα στην οποία έπεσε η εκπαιδευτική 

κοινότητα, θεωρεί ότι είναι αυτή προσπάθεια να δείξει ότι τα Μαθηματικά είναι 

«διασκεδαστικά», καθώς τα συναισθήματα αγάπη-μίσος ανήκουν στην ιδιωτική 

σφαίρα του κάθε ανθρώπου και η απόδοσή της ήταν ελάχιστη. Μοιάζει περισσότερο 

με μία παρουσίαση ιστορικών μνημείων όπου οι μαθητές έπρεπε υποχρεωτικά να 

θαυμάσουν. Η μόνη ρεαλιστική λύση σύμφωνα με τον Chevellard συνίσταται στην 

προσπάθεια να πείσουμε ορθολογικά τους μαθητές ότι η παραίτηση τους από τα 

Μαθηματικά θα μειώσει την κατανόηση τους για το φυσικό κόσμο και άρα την 

ποιότητα συμμετοχής τους στον κοινωνικό κόσμο. Μοιραία λοιπόν θα έρθει σε 

περιοχές που παραδοσιακά θεωρούνται χωρισμένες όπως τα ανώτερα Μαθηματικά με 

τα εφαρμοσμένα Μαθηματικά ή και τη Φυσική. Για να τεκμηριώσει την απάντηση του 

δίνει το παράδειγμα της εργασίας του Ravera (2012) ο οποίος με απλούς υπολογισμούς 

καταφέρνει να εξηγήσει «Γιατί επιπλέει ο πάγος στο νερό». Η παρουσίαση του Ravera 

είναι στο πνεύμα της διδασκαλίας των iSTEM αφού καλεί τους εκπαιδευτικούς να 

εξηγήσουν ένα φυσικό φαινόμενο με χρήση γεωμετρίας και τριγωνομετρίας. Η 

παρουσίαση του έργου έχει σκοπό να φέρει τους εκπαιδευτικούς μπροστά σε μία 

σύνδεση διαδικασιών που χρησιμοποιούνται συνήθως ξεχωριστά στα δύο μαθήματα 

όπως η αξιοποίηση πειραματικών δεδομένων. 

3.6. Συλλογή δεδομένων 

Η συλλογή των δεδομένων έγινε σε τρείς φάσεις που αναλύονται στον παρακάτω 

πίνακα (Πίνακας 4). 

Στην πρώτη φάση έγιναν ξεχωριστές ημιδομημένες συνεντεύξεις με τις συμμετέχουσες 

με στόχο να γίνει κατανοητό το υπόβαθρο κάθε μίας αλλά και να αποκτηθεί μία εικόνα 
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της ταυτότητας των εκπαιδευτικών μέσα από τις προσωπικές τους αφηγήσεις. Στη 

δεύτερη φάση παρουσιάστηκαν στις εκπαιδευτικούς τα δύο έργα και τους ζητήθηκε να 

τα σχολιάσουν. Στην Τρίτη φάση, η συνέντευξη έγινε με τις δύο συμμετέχουσες 

ταυτόχρονα όπου τους ζητήθηκε να αναστοχαστούν πάνω στα δύο έργα και να 

συζητήσουν γενικά τις απόψεις τους για τη διασύνδεση της Φυσικής και των 

Μαθηματικών. Οι συνεντεύξεις έγιναν μέσω Skype, βιντεοσκοπήθηκαν  και 

απομαγνητοφωνήθηκαν λέξη προς λέξη. 
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Πίνακας 4: Συλλογή δεδομένων 

Συλλογή 

δεδομένων 

(φάσεις) 

Χαρακτηριστικά 

συνεντεύξεων 

Κύριοι άξονες Ενδεικτικές ερωτήσεις Διάρκεια  

1η φάση Ημιδομημένες συνεντεύξεις με 

την κάθε εκπαιδευτικό 

ξεχωριστά με στόχο να γίνει 

κατανοητό το υπόβαθρο, η 

ταυτότητα και η σχέση τους με 

τη Φυσική και τα Μαθηματικά  

• Η περιγραφή της επαφής 

με τη Φυσική και τα 

Μαθηματικά από το 

σχολείο μέχρι το 

πανεπιστήμιο και τη 

συνέχιση των σπουδών 

τους. 

• Η περιγραφή της 

ταυτότητάς τους ως 

εκπαιδευτικοί. 

• Η άποψη τους για τη 

διασύνδεση Φυσικής και 

Μαθηματικών. 

• Περιέγραψε μου πως 

ξεκίνησε η σχέση σου με τη 

Φυσική και τα Μαθηματικά. 

• Τι είναι αυτό που κάνεις 

διαφορετικά όταν διδάσκεις 

Φυσική και Μαθηματικά; 

• Τι πιστεύεις ότι πρέπει να 

γίνει για να τονώσουμε τη 

σύνδεση Φυσικής και 

Μαθηματικών; 

• Με τη Φυσικό 

75 λεπτά 

• Με τη Μαθηματικό  

87 λεπτά 

2η φάση Παρουσίαση και σχολιασμός 

των δύο έργων («Θεώρημα 

Varignon» και «Γιατί επιπλέει 

• Παρουσίαση και 

επεξήγηση των δύο 

έργων. 

• Σε πείθει σαν απόδειξη; 

• Σε ποια τάξη θα την έκανες; 

• Με τη Φυσικό 

45 λεπτά 
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ο πάγος στο νερό;») με κάθε 

εκπαιδευτικό ξεχωριστά. 

• Σχολιασμός των δύο 

έργων. 

• Τι σε προβληματίζει στην 

απόδειξη; 

• Με τη Μαθηματικό 

72 λεπτά 

3η φάση Συζήτηση με τις δύο 

εκπαιδευτικούς μαζί γενικά για 

τη Φυσική και τα Μαθηματικά 

και αναστοχασμός πάνω στα 

δύο έργα  

• Αναστοχασμός πάνω 

στα δύο έργα  

• Γενική συζήτηση για τη 

Φυσική και τα 

Μαθηματικά. 

• Τι σας έχει μείνει από τα δύο 

έργα; 

• Τι συμβουλές θα έδινες 

(εννοεί στην άλλη 

εκπαιδευτικό) αν σου έλεγε 

ότι θέλει να δώσει 

κατατακτήριες στο Φυσικό; 

• 15 λεπτά 
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3.7. Ο ρόλος του ερευνητή 

Ο ερευνητής είναι απόφοιτος του τμήματος Φυσικής και μεταπτυχιακός φοιτητής του 

ΠΜΣ Διδακτικής και Μεθοδολογίας των Μαθηματικών του ΕΚΠΑ. Ο ρόλος του ήταν 

αφενός να θέτει ερωτήματα σχετικά με την έρευνα αλλά και να παρουσιάσει τα δύο 

έργα δίνοντας τις απαραίτητες εξηγήσεις όπου χρειαζόταν απαντώντας στις απορίες 

των εκπαιδευτικών. 

3.8. Ανάλυση δεδομένων 

Η ανάλυση των δεδομένων στηρίχτηκε κυρίως σε μεθόδους θεμελιωμένης θεωρίας 

(Grounded Theory, Charmaz, 2006) χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρχε γενικώς 

στήριξη σε κάποιο υπάρχον θεωρητικό πλαίσιο.  

1η φάση ανάλυσης 

Για να απαντηθεί το πρώτο ερευνητικό ερώτημα επιχειρήθηκε αρχικά μέσω μίας 

ανάλυσης περιεχομένου (Qualitative Content Analysis) (Τσιώλης, 2015), να 

εντοπιστούν και να συγκεντρωθούν τα κρίσιμα συμβάντα όπου αφορούσαν 

Προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διασύνδεση της Φυσικής και 

των Μαθηματικών. Ως Προκλήσεις θεωρούμε τις δυσκολίες ή τα εμπόδια που 

συναντούν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διασύνδεση αυτή. Στις συνεντεύξεις της πρώτης 

φάσης οι προκλήσεις αναδείχθηκαν από τη γενική συζήτηση με τις δύο εκπαιδευτικούς 

ενώ στη δεύτερη φάση οι προκλήσεις αναδείχθηκαν εξαιτίας κυρίως των δύο έργων 

που παρουσιάστηκαν στις εκπαιδευτικούς. 

2η φάση ανάλυσης  

Για να απαντηθεί το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, μέσω ενός επαγωγικού 

συλλογισμού (Mayring, 2000) εντοπίσαμε ποιες Προκλήσεις μπορούσαν να 

ερμηνευτούν ως σημαντικές Αντιθέσεις. Διακρίνουμε τις απλές Προκλήσεις από τις 

σημαντικές Αντιθέσεις ανάλογα με το πως εντοπίζονται στο Σύστημα Δραστηριότητας 

και κυρίως ποια είναι η διάρκεια του κύκλου ζωής τους μιας και οι δεύτερες έχουν 

μεγάλο κύκλο ζωής (Engeström & Sannino, 2010). Κάθε Αντίθεση που 

αναγνωρίστηκε, διατυπώθηκε με τη μορφή δίπολου και κατατάχθηκε σε τάξεις 

σύμφωνα με τον Πίνακα 1(σ. 14). 
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3η φάση ανάλυσης  

Στην τελευταία φάση της ανάλυσης, όσες από τις σημαντικές Αντιθέσεις χρειάζονταν 

ένα λογικό-φιλοσοφικό πλαίσιο για να ερμηνευτούν χαρακτηρίστηκαν και διακρίθηκαν 

ως Διαλεκτικές Αντιθέσεις. 

Σε όλες τις παραπάνω Προκλήσεις-Αντιθέσεις-Διαλεκτικές Αντιθέσεις αναζητήθηκαν 

προσπάθειες υπέρβασης και τα αποτελέσματα οργανώθηκαν σε πίνακες όπως ο 

παρακάτω (Πίνακας 5). Οι προσπάθειες κωδικοποιήθηκαν ανάλογα με το πως 

εκφράστηκαν για παράδειγμα μέσα από πράξεις των εκπαιδευτικών ή μέσω του 

αναστοχασμού τους και ανάλογα με το αν η προσπάθεια έγινε αυθόρμητα από τους 

εκπαιδευτικούς ή με τη βοήθεια του ερευνητή. 

Μετά από κάθε φάση ακολούθησαν συζητήσεις με την επιβλέπουσα και έναν ακόμα 

ερευνητή για τη διασταύρωση των κωδικοποιήσεων και των εκάστοτε ταξινομήσεων. 

Τα δεδομένα οργανώθηκαν σε πίνακες όπως ο παρακάτω (Πίνακας 5). 

Πίνακας 5: Χαρακτηριστικά διαλεκτικής αντίθεσης 

Χαρακτηριστικά/Στοιχεία Διαλεκτικής Αντίθεσης 

Υποκείμενο Ερευνητικά 

δεδομένα 

Είδος 

Διαλεκτικής 

Αντίθεσης 

Δίπολο Τάξη  Προσπάθειες 

υπέρβασης 

Φυσικός Έργο 1: 

Γεωμετρική 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτουν μία σειρά Προκλήσεις που καλούνται 

οι εκπαιδευτικοί να αντιμετωπίσουν στην προσπάθεια διασύνδεσης Φυσικής και 

Μαθηματικών. Ως Προκλήσεις θεωρούμε δυσκολίες ή εμπόδια που συναντούν οι 

εκπαιδευτικοί κατά τη διασύνδεση αυτή. Οι Προκλήσεις εντοπίζονται ως διαταραχές 

διαφόρων τάξεων στα Συστήματα Δραστηριότητας, θεωρούμε όμως ότι έχουν 

πεπερασμένο κύκλο ζωής. 

4.1. Πρόκληση 1: Γνωστική επάρκεια στο ‘άλλο’ αντικείμενο 

Σε διαφορετικές φάσεις της έρευνας, τέθηκε το θέμα της γνωστικής επάρκειας στο 

‘άλλο’ αντικείμενο στη συζήτηση με τις δύο εκπαιδευτικούς. Η Μαθηματικός 

αισθάνεται ότι είναι ανεπαρκείς οι γνώσεις της στη Φυσική και θεωρεί ότι θα υπερβεί 

αυτή την δυσκολία με το να φοιτήσει και στο τμήμα Φυσικής. 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ: «…Δεν μπορώ σε όλα τα είδη Μαθηματικών που διδάσκω να κάνω 

συνδέσεις με τη Φυσική. Μπορώ μόνο σε κάποια […] Αυτός είναι ένας από τους 

λόγους που θέλω να μάθω περισσότερα στη Φυσική. Νιώθω ότι στη Φυσική 

φτάνω μέχρι ένα επίπεδο και αυτός είναι ένας από τους λόγους που θέλω να μπω 

στο Φυσικό. Να δω, να γνωρίσω τι είναι η Φυσική. Θα μάθω εκεί Φυσική. Για 

να έχω ευχέρεια, να δω περισσότερο πως συνδέονται». (Συνέντευξη 1ης φάσης) 

«[θα ένιωθα] Ανασφάλεια όχι μπροστά στους μαθητές. Θα αισθανόμουν ενοχές 

αν το έκανα μόνη μου γιατί θα αισθανόμουν ότι δεν τους δίνω το 100% που 

μπορούν να πάρουν από αυτό το πρόβλημα, της γνώσης και του τρόπου σκέψης 

του προβλήματος. Θα ένιωθα ενοχές ότι προσπαθώ να τα καλύψω μόνη μου και 

είναι σαν να πετάω κάτω από το χαλάκι πράγματα» (Συνέντευξη 2ης φάσης, Έργο 

2ο) 

Από την άλλη πλευρά η Φυσικός δεν αναφέρθηκε καθόλου σε θέματα γνωστικής 

επάρκειας του ‘άλλου’ αντικειμένου αλλά θεωρεί το γνωστικό της αντικείμενο σχεδόν 

ταυτόσημο με τα Μαθηματικά. 

ΦΥΣΙΚΟΣ: «Η Φυσική είναι Μαθηματικά, οι τύποι είναι Μαθηματικά, είναι συναρτήσεις 

τελείωσε. Είναι Μαθηματικά. Δηλαδή ό,τι έχεις να μελετήσεις έχεις να το 

μελετήσεις επειδή έχεις ένα μαθηματικό εργαλείο μπροστά σου. Ενώ στα 
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Μαθηματικά ουσιαστικά πρέπει να σκεφτείς μια εφαρμογή για να συνδέσεις τα 

Μαθηματικά με τη Φυσική». (Συνέντευξη 1ης φάσης) 

 
Σχήμα 6: Σχηματική αναπαράσταση Πρόκλησης 1  

 

Όσον αφορά τη γνωστική επάρκεια στο άλλο αντικείμενο βλέπουμε να αποτελεί 

Πρόκληση για τη Μαθηματικό και όχι για τη Φυσικό. Η Μαθηματικός ως υποκείμενο 

στο Σύστημα Δραστηριότητάς της, βιώνει μια διαταραχή σχετιζόμενη με τα γνωστικά 

εργαλεία και το αντικείμενο της δραστηριότητας του Συστήματος Δραστηριότητας  της 

Φυσικής. Είναι μία 4ης τάξης Αντίθεση ανάμεσα στα δύο Συστήματα Δραστηριότητας, 

η οποία δεν εμφανίζεται σαν Αντίθεση για τη Φυσικό αφού θεωρεί τα Μαθηματικά 

απόλυτα εναρμονισμένο εργαλείο στη δραστηριότητά της (βλ. Σχήμα 6). Η Αντίθεση 

αυτή είναι σαφώς εντοπισμένη στο Σύστημα Δραστηριότητας και η έρευνα στη 

διδακτική την έχει επισημάνει (Nadelson & Seifert, 2017). Όμως θεωρούμε ότι σε ένα 

εκπαιδευτικό πλαίσιο που προσανατολίζεται στα iSTEM και προωθεί αλλαγές ώστε να 

επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί στους κλάδους που συνδέονται η Αντίθεση αυτή ίσως 

να μην είναι για πάντα εκεί. Για το λόγο αυτό την έχουμε εντάξει στις Προκλήσεις. 

4.2. Πρόκληση 2: Έλλειψη κατάλληλου διδακτικού υλικού  

Η έλλειψη κατάλληλου διδακτικού υλικού που να υποστηρίζει θέματα διασύνδεσης 

Μαθηματικών και Φυσικής αναδείχθηκε από τη Φυσικό η οποία και προτείνει μία 

ριζικότερη αλλαγή στη διδασκαλία, στα βιβλία και στο πρόγραμμα σπουδών που θα 

ευνοεί γενικότερα τη διασύνδεση της Φυσικής με τα Μαθηματικά. 
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ΦΥΣΙΚΟΣ: «Αυτό που πιστεύω, στα βιβλία και στο πρόγραμμα σπουδών που θα έπρεπε 

να αλλάξει, είναι ότι θα πρέπει να σκεφτούμε, δηλαδή κάποιες έννοιες, κάποια 

μαθηματικά κεφάλαια να τα κάνουμε λίγο διαφορετικά. Να τα κάνουμε με ένα 

τρόπο έτσι ώστε το παιδί να κατανοήσει λίγο καλύτερα τη Φυσική. Δηλαδή κάπως 

να τα συνδέσει». (Συνέντευξη 1ης φάσης) 

 
Σχήμα 7: Σχηματική Αναπαράσταση Πρόκλησης 2 

 

Εδώ πρόκειται για δύο 2ης τάξης Αντιθέσεις που βιώνει η Φυσικός ως υποκείμενο στο 

Σύστημα Δραστηριότητας της διδασκαλίας της Φυσικής σε σχέση με τα εργαλεία όπως 

είναι τα βιβλία αλλά και με τους κανόνες όπως είναι το πρόγραμμα σπουδών (βλ. Σχήμα 

7). Όμως τα εργαλεία και οι κανόνες δεν ανήκουν μόνο στο δικό της Σύστημα 

Δραστηριότητας. Αντιλαμβάνεται συλλογικά τα εργαλεία, μιλάει δηλαδή όχι μόνο για 

τα βιβλία Φυσικής αλλά και για τα βιβλία Μαθηματικών. Αλλά και οι κανόνες του 

Συστήματος Δραστηριότητας της Διδασκαλίας της Φυσικής δεν φαίνονται ανεξάρτητοι 

από τους κανόνες του Συστήματος Δραστηριότητας της Διδασκαλίας των 

Μαθηματικών. Σε αυτές τις δύο 2ης τάξης Αντιθέσεις εδράζεται μία 3ης τάξη Αντίθεση 

μεταξύ του παλιού τρόπου της διδασκαλίας της Φυσικής και του νέου τρόπου, αυτού 

της διασύνδεσης δηλαδή, που το Υποκείμενο οραματίζεται. Το νέο αντικείμενο (object 

3) για τη Φυσικό φαίνεται να είναι πλέον μια διασυνδεδεμένη διδασκαλία που όμως τα 

εργαλεία και οι κανόνες φαίνονται να έχουν εσωτερικές διαφορές που δημιουργούν τις 

Αντιθέσεις. Και την Αντίθεση αυτή την εντάσσουμε στις Προκλήσεις αφού θεωρούμε 

ότι θα έχει σχετικά μικρό κύκλο ζωής αφού κιόλας υπάρχουν παραδείγματα 

προγραμμάτων σπουδών και βιβλίων που εναρμονίζονται στο πνεύμα της διασύνδεσης 

και ξεπερνούν τέτοιου είδους Αντιθέσεις. 
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4.3. Πρόκληση 3: Αρνητική στάση μελών των δύο κοινοτήτων 

Στη συζήτηση με τη Φυσικό η ίδια μιλάει για την άρνηση των περισσότερων 

εκπαιδευτικών, Φυσικών και Μαθηματικών να κάνουν συνδέσεις και αιτιολογεί το πως 

ερμηνεύει η ίδια αυτή την άρνηση σε κάθε περίπτωση. 

Για τους Μαθηματικούς αναφέρει: 

ΦΥΣΙΚΟΣ:«…οι Μαθηματικοί έχουν μία αρνητική στάση στο να μπουν σε κομμάτια της 

Φυσικής έστω και μία απλή εφαρμογή. Δηλαδή προχθές είδα ένα πρόβλημα στη 

Β γυμνασίου που έδινε τίποτα ένα ποδήλατο να βρούμε τη μετατόπιση και τόσα 

χρόνια που κάνω, έναν καθηγητή βρήκα να επιλέξει να το κάνει και να μου το 

φέρει το παιδί να μου πει ότι έχουμε αυτή την άσκηση. Δεν πιστεύω ότι οι 

Μαθηματικοί ενδιαφέρονται καθόλου για τη Φυσική…δεν θέλουν να ασχοληθούν 

με τη Φυσική. Δεν τη βλέπουν ότι συνδέεται με τα Μαθηματικά» (Συνέντευξη 1ης 

φάσης) 

Για τους συναδέλφους της Φυσικούς αναφέρει: 

ΦΥΣΙΚΟΣ: «Κάποιοι Φυσικοί που δεν βάζουν στη διδασκαλία τα Μαθηματικά, δεν είναι 

γιατί δεν θέλουν να τα βάλουν, είναι γιατί πιστεύουν ότι τα παιδιά δεν θα τα 

καταλάβουν, θα συναντούν δυσκολίες για να τα κατανοήσουν. Είναι πιο εύκολο 

να πούμε μάθε αυτόν τον τύπο απ’ έξω και μάθε ότι αυτά είναι ανάλογα ποσά και 

τελείωσε, παρά να μπει στη διαδικασία να εξηγήσει Μαθηματικά γιατί ισχύουν 

όλα αυτά». (Συνέντευξη 1ης φάσης) 

 
Σχήμα 8: Σχηματική αναπαράσταση Πρόκλησης 3 
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Η Φυσικός ως υποκείμενο στο Σύστημα Δραστηριότητας της Φυσικής, βιώνει αφενός 

μία Αντίθεση 2ης τάξης μεταξύ εκείνης και του συλλογικού υποκειμένου του δικού της 

Συστήματος Δραστηριότητας που είναι η κοινότητα των Φυσικών, αλλά και μία 4ης 

τάξης Αντίθεση με το συλλογικό υποκείμενο του Συστήματος Δραστηριότητας της 

διδασκαλίας των Μαθηματικών, δηλαδή με την κοινότητα των Μαθηματικών (βλ. 

Σχήμα 8). Είναι χαρακτηριστικός και ο τρόπος που αιτιολογεί τις δύο Αντιθέσεις. Στην 

κοινότητα των Μαθηματικών χρεώνει αδιαφορία προς τη διασύνδεση ενώ στους 

Φυσικούς λόγους ευκολίας γεγονός που δείχνει ότι για εκείνη τα δύο συλλογικά 

υποκείμενα είναι μεν διακριτά, όχι όμως και ασύνδετα. Είναι επικριτική και προς τα 

δύο συλλογικά υποκείμενα πράγμα και δείχνει να την απασχολούν και τα δύο. Θα 

μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι το Αντικείμενο 3 (object 3) που είναι η διασύνδεση 

Φυσικής και Μαθηματικών φαίνεται να επηρεάζεται (και να επηρεάζει) από ένα 

ευρύτερο συλλογικό υποκείμενο, που είναι οι εκπαιδευτικοί Φυσικής και 

Μαθηματικών. Βλέπουμε δηλαδή ένα λόγο που η δυσκολία διασύνδεσης γίνεται 

‘διπλή’ ακριβώς γιατί επηρεάζεται από ένα ευρύτερο συλλογικό υποκείμενο πιο 

ετερόκλητο που ίσως έχει εσωτερικές Αντιθέσεις.  

Η βιβλιογραφία θέτει το θέμα του πως θα ωθηθούν οι εκπαιδευτικοί να αλλάξουν 

στάση απέναντι στη διασύνδεση. Οι Hsu and Fang (2019) προτείνουν ότι προς αυτή 

την κατεύθυνση, θα βοηθούσε μία σειρά από ενέργειες όπως η παροχή κινήτρων στους 

εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν προοπτικές και ένα όραμα για την εκπαίδευση 

STEM, η ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων (π.χ. αναλογίες, μοντέλα) και η δημιουργία 

κοινοτήτων STEM. Θεωρούμε ότι αυτή είναι μία Αντίθεση που ο κύκλος ζωής της 

αργά ή γρήγορα θα κλείσει για αυτό και την εντάσσουμε στις Προκλήσεις. 

4.4. Πρόκληση 4: Περιορισμοί που θέτουν οι κανόνες που υπάρχουν στις δύο 

κοινότητες 

Η Φυσικός αναφέρει ότι η διαχείριση του χρόνου είναι μία πρόκληση στην προσπάθεια 

για διασύνδεση ειδικά όταν καλείται να ακολουθήσει τους κανόνες του φορέα στον 

οποίο εργάζεται. 

ΦΥΣΙΚΟΣ: «Αν εμείς θέλουμε να εξηγήσουμε, σε μία τάξη μια σχέση ενός τύπου με 

ανάλογα ποσά θα χάσουμε μία δυο ώρες να το καταλάβει ο μαθητής. Από θέμα 

χρόνου δεν είναι τόσο εφικτό να το κάνεις» (Συνέντευξη 1ης φάσης) 
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«…Θα κάτσω να κάνω την επίλυση τύπου […], δηλαδή θα αλλάξω λίγο την ύλη…η 

επίλυση τύπων γίνεται λάθος από την αρχή, δεν συνδέεται πουθενά με τις 

συναρτήσεις, δεν το έχω δει πουθενά εγώ…. Εγώ πλέον ,θέλω να κατανοούν και 

τι κάνουν από θέμα Μαθηματικών» (Συνέντευξη 1ης φάσης) 

 
Σχήμα 9: Σχηματική αναπαράσταση Πρόκλησης 4 

Η Φυσικός αναφέρει ότι η διδασκαλία της επίλυσης των τύπων είναι εκτός 

προγράμματος σπουδών, με αυτό τον τρόπο οι μαθητές στο μάθημα της Φυσικής δεν 

ενθαρρύνονται να κάνουν συνδέσεις με μαθηματικές έννοιες όπως οι συναρτήσεις. Η 

προσπάθεια της να κάνει τη διδασκαλία όπως εκείνη θεωρεί ότι πρέπει να γίνει 

περιορίζεται από το χρόνο. Ο χρόνος καθορίζεται από το πρόγραμμα σπουδών αλλά 

και από τους κανόνες του φορέα που διδάσκει. Η Φυσικός λοιπόν ως υποκείμενο βιώνει 

μία αντίθεση 2ης τάξης μεταξύ των κανόνων του Συστήματος Δραστηριότητας 

(πρόγραμμα σπουδών, πρόγραμμα φροντιστηρίου) και του αντικειμένου της 

δραστηριότητας που είναι η διδασκαλία των τύπων με τον τρόπο που εκείνη θεωρεί ότι 

θα είναι πιο ωφέλιμος για τους μαθητές (βλ. Σχήμα 9). Στην προσπάθειά της να υπερβεί 

την Αντίθεση αλλάζει στο μέτρο του δυνατού τους κανόνες. Οι κανόνες ωστόσο αυτοί 

δεν ισχύουν γενικά και άρα δεν αντιμετωπίζονται οι Αντιθέσεις αυτές καθολικά κατά 

τη διασύνδεση της Φυσικής και των Μαθηματικών. Έχουν ένα κύκλο ζωής που μία 

εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, ή μία αλλαγή στην εκπαιδευτική πολιτική του φορέα, θα 

μπορούσε να τον κλείσει, και για αυτό την εντάσσουμε στις προκλήσεις και όχι στις 

σημαντικές Αντιθέσεις στη διασύνδεση της Φυσικής με τα Μαθηματικά. 
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4.5. Αντιθέσεις ανάμεσα στα δύο γνωστικά αντικείμενα: Απομνημόνευση 

μαθηματικών τύπων vs απόδειξη μαθηματικών τύπων 

Η Αντίθεση που ακολουθεί είναι μία σημαντική Αντίθεση που βιώνει η Φυσικός στη 

δραστηριότητά της η οποία δεν δείχνει να έχει προσωρινό χαρακτήρα για εκείνη. 

Η Αντίθεση που αναδείχθηκε από τη Φυσικό είναι η Απομνημόνευση μαθηματικών 

τύπων- απόδειξη μαθηματικών τύπων. 

Η Φυσικός θέτει το θέμα του πόσο δύσκολο αλλά και επιφανειακό είναι να 

απομνημονεύσει τους τύπους στη Φυσική και η ίδια επιλέγει την απόδειξη των 

μαθηματικών τύπων από την απομνημόνευσή τους. 

ΦΥΣΙΚΟΣ: «Δεν μπορώ να θυμάμαι πως πάνε τα πρόσημα στις μάζες… θα κάτσω να 

κάνω την απόδειξη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Φυσική μετά βγαίνει από 

τα Μαθηματικά. Αν αναλύσεις από τα Μαθηματικά τον κύριο τύπο συνήθως 

βγάζεις και τα υπόλοιπα […]κατανοείς καλύτερα τις έννοιες, γιατί με το που τα 

αποδεικνύεις, κάνεις ουσιαστικά μία μαθηματική διαδικασία την οποία για να την 

κάνεις καταλαβαίνεις γιατί την κάνεις.» (Συνέντευξη 1ης φάσης) 

Η Φυσικός η ίδια επιλέγει τη χρήση της αποδεικτικής μεθόδου των Μαθηματικών στη 

διδασκαλία με στόχο την καλύτερη κατανόηση του νοήματος από τους μαθητές. Η 

χρήση της αποδεικτικής διαδικασίας στο πλαίσιο της Φυσικής συνδέεται με την 

κατανόηση μαθητικών εννοιών και διαδικασιών 

ΦΥΣΙΚΟΣ: «… Θα κάτσω να κάνω την επίλυση τύπου […] Θα κάτσω να εξηγήσω πάνω 

στην επίλυση τύπου τις συναρτήσεις, δηλαδή θα αλλάξω λίγο την ύλη. …η επίλυση 

τύπων γίνεται λάθος από την αρχή, δεν συνδέεται πουθενά με τις συναρτήσεις, 

δεν το έχω δει πουθενά εγώ…. Εγώ πλέον ,θέλω να κατανοούν και τι κάνουν από 

θέμα Μαθηματικών». (Συνέντευξη 1ης φάσης) 
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Σχήμα 10: Σχηματική αναπαράσταση Αντίθεσης  

 

Η συγκεκριμένη Αντίθεση αφορά τον ‘κανόνα’ που έχει αναπτυχθεί στο Σύστημα 

Δραστηριότητας της Φυσικής σχετικά με τη χρήση των Μαθηματικών τύπων ως 

εργαλεία που απομνημονεύονται χωρίς να αποδεικνύονται. Είναι μία διττή Αντίθεση 

2ης τάξης αντίθεση ανάμεσα στους κανόνες και στο υποκείμενο (τη Φυσικό), αφού 

δυσκολεύει την ίδια η απομνημόνευση αλλά και στους κανόνες και στο αντικείμενο 

που είναι η διδασκαλία της Φυσικής αφού θεωρεί ότι δυσκολεύει την κατανόηση των 

εννοιών που εκφράζουν οι τύποι (βλ. Σχήμα 10). Η ίδια η Φυσικός αποφασίζει να 

ξεπεράσει αυτόν τον 'κανόνα' τόσο σε προσωπικό όσο και σε διδακτικό επίπεδο. 

Προσπαθεί να υπερβεί αυτή την Αντίθεση επιμένοντας στη διδασκαλία της επίλυσης 

των τύπων ακόμα και όταν αυτό είναι εκτός του προγράμματος σπουδών και συνδέει 

την επίλυση των τύπων με τις συναρτήσεις και την έννοια της συμμεταβολής. 

Χρησιμοποιεί τα μαθηματικά εργαλεία και διαμορφώνει ένα αντικείμενο (object 3) που 

είναι η διδασκαλία της απόδειξης των τύπων και που θα υπερβαίνει την Αντίθεση που 

βίωνε. Η Αντίθεση αυτή είναι μία Αντίθεση σαφώς εντοπισμένη στα Συστήματα 

Δραστηριότητας η οποία θα υπάρχει για όσο χρονικό διάστημα διδάσκει η 

εκπαιδευτικός. Για αυτό το λόγο τη θεωρούμε μία από τις σημαντικές Αντιθέσεις χωρίς 

βέβαια να υποστηρίζουμε ότι είναι μία Αντίθεση με καθολικό χαρακτήρα που θα 

απασχολούσε όλους τους Φυσικούς. 

4.6. Διαλεκτικές Αντιθέσεις (ΔΑ) Επιστημολογικής φύσης  

Οι Αντιθέσεις που ακολουθούν εδράζονται σε βαθύτερα επιστημολογικά 

χαρακτηριστικά της Φυσικής και των Μαθηματικών. Τις Αντιθέσεις αυτές τις 

 

εργαλεία εργαλεία 

υποκείμενο υποκείμενο 

αντικείμενο1 αντικείμενο
1

κανόνες κανόνες 

κοινότητα κοινότητα 

καταμερισμός 

εργασίας 

καταμερισμός 

εργασίας 

 

αντικείμενο
2
 αντικείμενο

2
 

αντικείμενο
3
 

2
ης

 τάξης 
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ερμηνεύουμε ως Διαλεκτικές Αντιθέσεις γιατί χρειαζόμαστε ένα λογικό-φιλοσοφικό 

πλαίσιο για να τις κατανοήσουμε. Είναι Αντιθέσεις που μπορούμε να τις κατανοήσουμε 

καλύτερα στο πλαίσιο της επιστημολογίας και της φιλοσοφίας του κάθε μαθήματος 

ερμηνεύοντας τις διαφορές τους αναλογιζόμενοι τις διαφορές του εμπειρισμού και του 

ορθολογισμού. Οι Διαλεκτικές Αντιθέσεις είναι 4ης τάξης ανάμεσα στα δύο συστήματα 

δραστηριότητας και αφορούν τα διαφορετικά επιστημολογικά εργαλεία του κάθε 

Συστήματος Δραστηριότητας. Είναι σημαντικές και εκτείνονται σε βάθος χρόνου 

καθώς οι επιστημολογικές διαφορές μεταξύ της Φυσικής και των Μαθηματικών είναι 

κάτι που θα υπάρχει πάντοτε. 

4.6.1. Διαλεκτική αντίθεση 1: Αποδεικτική διαδικασία μέσω Διαίσθησης ή 

ακολουθώντας Λογικά βήματα; 

Το δίπολο: Διαίσθηση-Λογική αναγνωρίστηκε και στις δυο συμμετέχουσες στην 

έρευνα. 

Συγκεκριμένα, στην παρουσίαση της γεωμετρικής απόδειξης με επιχειρήματα από τη 

Φυσική η Διαλεκτική Αντίθεση εμφανίστηκε όταν ζητήθηκε από τη Φυσικό να 

σχολιάσει την απόδειξη. Ο προβληματισμός της ήταν στο πως θα αποδείκνυε ότι το 

κέντρο βάρους μιας ράβδου είναι στο μέσο της. Αν δηλαδή είναι κάτι που 

αποδεικνύεται ή το δεχόμαστε διαισθητικά (δίπολο διαίσθηση-λογική). 

Πίνακας 5: Χαρακτηριστικά διαλεκτικής αντίθεσης 

Χαρακτηριστικά/Στοιχεία Διαλεκτικής Αντίθεσης 

Υποκείμενο Ερευνητικά 

δεδομένα 

Είδος 

Διαλεκτικής 

Αντίθεσης 

Δίπολο Τάξη  Προσπάθειες 

υπέρβασης 

Φυσικός Έργο 1: 

Γεωμετρική 

απόδειξη με τη 

βοήθεια της 

έννοιας του 

Κέντρου 

Βάρους 

Επιστημολογι

κής Φύσης 

Διαίσθηση

-Λογική 

4ης  • Αναζήτηση 

πηγών (σχολικά 

βιβλία) 

• Λήψη 

προοπτικής σε 

σχέση με το 

άλλο αντικείμενο 

ΦΥΣΙΚΟΣ: Στα Μαθηματικά πρέπει να ξέρουν το κέντρο βάρους ποιο είναι...πρέπει να 

ξέρουν...να έχουν αυτή την εικόνα τα παιδιά ήδη...από άλλες εφαρμογές,…που θα 
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είναι κέντρο βάρους;…Εντάξει η λογική λέει ότι θα είναι στη μέση αλλά πολλά 

παιδιά θα θέλουν να πάνε να το αποδείξουν. 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πώς να το αποδείξουν δηλαδή; Τι να κάνουνε; 

ΦΥΣΙΚΟΣ: Αυτό είναι το θέμα... (Συνέντευξη 2ης φάσης, Έργο 1) 

Στο σημείο αυτό η Φυσικός στην προσπάθειά της να υπερβεί τη Διαλεκτική Αντίθεση 

διακόπτει τη συνέντευξη και αρχίζει να ψάχνει στα σχολικά βιβλία που διδάσκει εδώ 

και χρόνια για το πως παρουσιάζεται το κέντρο βάρους. 

ΦΥΣΙΚΟΣ: Δώσε μου ένα λεπτάκι, να θυμηθώ πως τους το φέρνουν στο σχολικό, τεύχος 

Δ...τεύχος Γ...(ψάχνει)..Τς...Δεν θυμάμαι αν τους αναφέρεται το ότι… 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τι ακριβώς ψάχνεις να βρεις; 

ΦΥΣΙΚΟΣ: Πώς τους παρουσιάζει το κέντρο βάρους το σχολικό; Ως απόδειξη με πείθει. 

Ως απόδειξη είναι πολύ καλά σχεδιασμένη με το κέντρο βάρους. Απλά αυτό είναι 

πως καταλαβαίνουν τα παιδιά το κέντρο βάρους σε αυτή την ηλικία. Δηλαδή 

διαισθητικά θα πούνε ότι είναι το κέντρο. Θα μείνουν εκεί; Στη διαίσθηση τους 

και θα πούνε το ξέρω ή θα θέλουν να το αποδείξουν; Δηλαδή αν σου πούνε γιατί 

να είναι το κέντρο; Το κέντρο βάρους. Καταλαβαίνεις τι εννοώ; […] Βέβαια η 

ερώτηση μου είναι αυτή, αν έλεγαν γιατί να είναι εκεί το κέντρο βάρους; Οι 

φυσικοί τι θα τους λέγαμε; Πώς θα το αποδεικνύαμε; (Συνέντευξη 2ης φάσης, 

Έργο 1) 

Ωστόσο, το ότι το κέντρο βάρους μιας ράβδου βρίσκεται στη μέση της είναι κάτι που 

χρησιμοποιείται πολύ συχνά στη Φυσική του Λυκείου χωρίς απόδειξη και σύμφωνα με 

την ίδια η απόδειξή του δεν την είχε απασχολήσει ποτέ έως τώρα.  

Μετά την έρευνα της στο σχολικό βιβλίο και αφού είδε ότι δεν υπάρχει κάποια 

απόδειξη για το κέντρο βάρους αρχίζει να αναστοχάζεται πάνω σε αυτή. Χαρακτηρίζει 

την απόδειξη ανοικτή και διαισθητική. 

ΦΥΣΙΚΟΣ: Είναι ΤΕΛΕΙΑ αποδεικτική άσκηση! Για μένα είναι τέλεια! Αλλά είναι 

διαισθητική […] Το θέμα είναι πως μπορείς να αποδείξεις στο λύκειο ότι αυτό 

είναι το κέντρο βάρους γιατί εμένα προς το παρόν δεν μου έρχεται καμία ιδέα. Αν 

κάποιος θέλει την απόδειξη πως θα του το αποδείξουμε; Δεν ξέρω να σου πω την 
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αλήθεια γιατί είναι και ωραίο που υπάρχει η διαίσθηση. Είναι και καλό, είναι και 

κακό. Ναι μεν έχουμε τη διαίσθηση και την εμπειρία και πατάμε πάνω σε αυτήν 

και παράγουμε γνώση αλλά κάποιες φορές είναι και εμπόδιο γιατί σου λένε και 

που το ξέρω. Δηλαδή κάτι στο οποίο δεν έχει και απόδειξη ίσως φαίνεται σαν 

εμπόδιο στο να καταλήξουμε κάπου. Είναι μια πολύ ωραία απόδειξη, ανοιχτή. 

Διαισθητική και ανοιχτή απόδειξη. (Συνέντευξη 2ης φάσης, Έργο 1) 

 
Σχήμα 11: Σχηματική αναπαράσταση Διαλεκτικής Αντίθεσης 1 

Το υποκείμενο του Συστήματος Δραστηριότητας της διδασκαλίας της Φυσικής, 

δηλαδή η Φυσικός, βίωσε μία 4ης τάξης Αντίθεση ανάμεσα στα επιστημολογικά 

εργαλεία των Συστημάτων Δραστηριότητας (βλ. Σχήμα 11). Η Αντίθεση αυτή είναι 

σημαντική μιας και θα είναι καταρχάς πάντοτε παρούσα όταν θα επιχειρείται 

διασύνδεση Φυσικής και Μαθηματικών. Την ερμηνεύουμε ως Διαλεκτική Αντίθεση 

στο δίπολο διαίσθηση-λογική. Το αντικείμενο 3 (object 3) γίνεται δεκτό από το 

υποκείμενο και το διαχωρίζει από το προηγούμενο αντικείμενο της δραστηριότητας 

δίνοντας του το χαρακτηρισμό ‘διαισθητική απόδειξη’. 

Η έννοια του κέντρου βάρους, όταν η Φυσικός την αντιμετώπιζε μέσα στο πλαίσιο της 

Φυσικής δεν της είχε δημιουργήσει ποτέ κάποια Αντίθεση. Ωστόσο αυτή τη φορά δεν 

βρίσκεται καθαρά μόνο μέσα στο πλαίσιο της Φυσικής. Βρίσκεται στο πλαίσιο μιας 

γεωμετρικής απόδειξης γεγονός που φέρει το βάρος μιας αυστηρής λογικό-

μαθηματικής διαδικασίας αξίωμα-θεώρημα-πόρισμα. Η γεωμετρική απόδειξη με 

επιχειρήματα από τη Φυσική οδήγησε τη Φυσικό να εξετάσει το κέντρο βάρους από 

μία Μαθηματική σκοπιά και έτσι να αναζητήσει την απόδειξη για το που βρίσκεται. H 

ανάγκη της να υπερβεί τη διαλεκτική αντίθεση την οδήγησε σε ένα Αναστοχασμό όπου 

 

εργαλεία εργαλεία 

υποκείμενο υποκείμενο 

αντικείμενο1 αντικείμενο
1

κανόνες κανόνες 

κοινότητα κοινότητα 

καταμερισμός 

εργασίας 

καταμερισμός 

εργασίας 

 

αντικείμενο
2
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2
 

αντικείμενο
3
 

4ης τάξης 
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μέσω των διαδικασιών Perspective making- Perspective taking φάνηκε να ξεκαθαρίζει 

τις επιστημολογικές διαφορές των δύο επιστημών που δημιουργούν τη Διαλεκτική 

Αντίθεση. Η Φυσικός θέλησε να εξετάσει βαθύτερα το κέντρο βάρους και να 

κατανοήσει ποιες πτυχές του εξετάζουμε διαισθητικά μέσα σε ένα διαλογικό 

μηχανισμό μάθησης που εμφανίστηκε στο όριο Μαθηματικών και Φυσικής, αυτόν του 

Αναστοχασμού. Ο Bernstein (2000) ανέφερε ότι μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα 

κάτι μέσα από την αντιπαραβολή του με κάτι διαφορετικό. 

Η ίδια δήλωσε ότι και μετά την παρουσίαση έψαξε να βρει αν αποδεικνύεται ότι το 

κέντρο βάρους μιας ράβδου βρίσκεται στο μέσο της αλλά δεν βρήκε. Σημείωσε δε ότι 

γενικά υπάρχουν έννοιες στη Φυσική που δεν τις αποδεικνύουμε όπως οι Αρχές και οι 

Νόμοι.  

ΦΥΣΙΚΟΣ: «Το θέμα τώρα θα μου πεις γενικά δεν αποδεικνύουμε τους τύπους, δεν τους 

αποδεικνύουμε….πολλά πράγματα δεν αποδεικνύονται γιατί δεν μπορούμε να τους 

τα αποδείξουμε…»(Συνέντευξη 2ης φάσης, Έργο 1) 

Η Διαλεκτική Αντίθεση ώθησε την εκπαιδευτικό σε μία προσπάθεια υπέρβασης 

αναζητώντας μία καινούρια μάθηση για το κέντρο βάρους. Η μάθηση αυτή δεν είχε 

συμβεί μέχρι πριν γιατί η Φυσικός, παρόλο που γενικά αναζητάει τη διασύνδεση, 

αντιμετώπιζε το κέντρο βάρους ως εργαλείο μόνο του Συστήματος Δραστηριότητας 

της Φυσικής. Όταν κλήθηκε να το συνδυάσει με τα επιστημολογικά εργαλεία των 

Μαθηματικών εμφανίστηκε η Διαλεκτική Αντίθεση μεταξύ τους που με τη σειρά της 

ώθησε σε μία προσπάθεια υπέρβασης που οδήγησε τελικά σε μάθηση. Αυτό αποτελεί 

και μία μαρτυρία για την αξία της διασύνδεσης όπως μας την περιγράφει η 

βιβλιογραφία, αφού χωρίς αυτήν τίποτα δεν θα είχε συμβεί. 

Η έννοια του κέντρου βάρους ήταν και για τη Μαθηματικό η αιτία μίας Διαλεκτικής 

Αντίθεσης, επιστημολογικής φύσης στο δίπολο διαίσθηση- λογική, αυτή την φορά 

σχετικά με τη μοναδικότητα του κέντρου βάρους. 

Πίνακας 6: Χαρακτηριστικά διαλεκτικής αντίθεσης  

 Χαρακτηριστικά/Στοιχεία Διαλεκτικής Αντίθεσης 

Υποκείμενο Ερευνητικά 

δεδομένα  

Είδος 

διαλεκτικής 

αντίθεσης 

Δίπολο Τάξη Προσπάθειες 

υπέρβασης (από 

τον ερευνητή) 
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Μαθηματικός Έργο 1: 

Γεωμετρική 

απόδειξη με 

επιχειρήματα 

από τη Φυσική 

Επιστημολογικής 

Φύσης 

Διαίσθηση-

Λογική 

4ης  Ο ερευνητικής 

αναφέρει ότι η 

μοναδικότητα του 

κέντρου βάρους 

είναι κάτι που 

χρησιμοποιείται 

σαν αξίωμα στη 

Φυσική  

 

Στην παρουσίαση του πρώτου έργου, η Μαθηματικός αναρωτιέται αν το κέντρο βάρους 

που εντόπισε με την πρώτη οπτική είναι ακριβώς το ίδιο σημείο με το κέντρο βάρους 

που εντοπίζει με τη δεύτερη οπτική. Στην ουσία αναρωτιέται για το αν το κέντρο 

βάρους ενός σώματος είναι μοναδικό. 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ: «Πώς θα μπορούσα να πειστώ εγώ ότι είναι ακριβώς το ίδιο σημείο 

και ότι ταυτίζονται και δεν είναι διαφορετικά σημεία;» (Συνέντευξη 2ης φάσης, 

Έργο 1) 

Στα Μαθηματικά η μοναδικότητα αποδεικνύεται με συγκεκριμένες συνήθως 

διαδικασίες. Όμως στη Φυσική η μοναδικότητα του κέντρου βάρους είναι κάτι που το 

δεχόμαστε διαισθητικά και χρησιμοποιείται ως «αξίωμα» (postulate). Η υπέρβαση της 

Διαλεκτικής αυτής Αντίθεσης έγινε με τη βοήθεια του ερευνητή όταν εξήγησε ότι η 

μοναδικότητα του κέντρου βάρους ενός σώματος χρησιμοποιείται σαν αξίωμα στη 

Φυσική. Η Μαθηματικός έδειξε να το δέχεται με ενθουσιασμό. 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ: «Αυτό που σκεφτόμουν τόση ώρα, όση ώρα μου μιλάς και μάλιστα, 

έκανα και μια συνειδητοποίηση που δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Δηλαδή τώρα 25 

χρόνια δεν το είχα σκεφτεί ποτέ στη ζωή μου. Ότι υπάρχουν αξιώματα και στη 

Φυσική. Πέρα από την αξιωματική θεμελίωση των Μαθηματικών. Στη Φυσική 

τα έχει λίγο πιο...πως να το πω ..χαώδη...ένα πράγμα.» (Συνέντευξη 3ης φάσης) 

Στα λεγόμενα της Μαθηματικού βλέπουμε ότι κατανοεί την ύπαρξη εννοιών που 

χρησιμοποιούνται ως αξιώματα στη Φυσική σε αντιπαραβολή με τη χρήση των 

αξιωμάτων στα Μαθηματικά. 

Η Μαθηματικός ως υποκείμενο στου Συστήματος Δραστηριότητας της διδασκαλίας 

των Μαθηματικών αντιμετωπίζει την 4ης τάξης Αντίθεση ανάμεσα στα επιστημολογικά 
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εργαλεία των δύο συστημάτων (βλ. Σχήμα 11). Η υπέρβαση της γίνεται με τη βοήθεια 

του ερευνητή που δρα ως broker και δημιουργεί μία προοπτική. Όπως στα Μαθηματικά 

υπάρχουν αξιώματα έτσι και στη Φυσική υπάρχουν αρχές που χρησιμοποιούνται σαν 

αξιώματα. Η διασύνδεση δημιούργησε την Αντίθεση, αυτή με την σειρά της την 

προσπάθεια υπέρβασης και η υπέρβαση μέσω του Perspective-making τη μάθηση για 

το πως λειτουργούν επιστημολογικά εργαλεία της Φυσικής. Υπερβαίνει δηλαδή τη 

Διαλεκτική Αντίθεση όταν βλέπει αντιστοιχίες με τις πρακτικές της δικής της 

επιστημολογίας και δημιουργεί νέες κατανοήσεις. 

4.6.2. Διαλεκτική Αντίθεση 2: Συγκεκριμένο -Αφηρημένο 

Η επόμενη Αντίθεση ερμηνεύεται και αυτή ως Διαλεκτική Αντίθεση βασισμένη στο 

δίπολο Συγκεκριμένο-Αφηρημένο. Είναι μιας 4ης τάξης Αντίθεση ανάμεσα στα 

επιστημολογικά εργαλεία των δύο Συστημάτων Δραστηριότητας και όπως όλες οι 

Διαλεκτικές Αντιθέσεις που εδράζονται σε επιστημολογικά θέματα δε φαίνεται να έχει 

μικρό κύκλο παρουσίας στις προσπάθειες διασύνδεσης Φυσικής και Μαθηματικών. 

Πίνακας 7: Χαρακτηριστικά διαλεκτικής αντίθεσης 

Χαρακτηριστικά/Στοιχεία Διαλεκτικής Αντίθεσης 

Υποκείμενο Ερευνητικά 

δεδομένα 

Είδος 

διαλεκτικής 

αντίθεσης 

Δίπολο Προσπάθειες 

υπέρβασης 

Μαθηματικός Έργο 2: 

Απόδειξη 

Φυσικής με 

επιχειρήματα 

των 

Μαθηματικών 

(γιατί 

επιπλέει ο 

πάγος;) 

Επιστημολογικής 

Φύσης 

Συγκεκριμένο-

αφηρημένο 

 

 

• Προσπάθεια 

χρήσης 

γενικευμένων 

αποτελεσμάτων 

• Δημιουργία 

προοπτικής σε 

σχέση με το 

άλλο 

αντικείμενο 

 

Στη συζήτηση με τη Μαθηματικό πάνω στο δεύτερο έργο εμφανίστηκε μία Διαλεκτική 

Αντίθεση που αφορούσε το αν μπορούμε να χρησιμοποιούμε, σε μία απόδειξη, 

πειραματικά δεδομένα. Το μοναδιαίο κελί του πάγου έχει συγκεκριμένη μορφή και 

διαστάσεις που έχουν επιβεβαιωθεί πειραματικά. Η Μαθηματικός ωστόσο αντέδρασε 

στο να χρησιμοποιηθούν σε μία απόδειξη. 
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Η Διαλεκτική Αντίθεση είναι επιστημολογικής φύσης και εδράζεται στο δίπολο 

αφηρημένο - συγκεκριμένο. Η Μαθηματικός την εκφράζει ως Αντίθεση ανάμεσα στη 

γενικευμένη/αφηρημένη απόδειξη και τη συγκεκριμένη τεκμηρίωση με αριθμούς. 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είχαμε ένα θέμα, το γιατί επιπλέει ο πάγος. Εσένα τώρα, αυτό σαν 

απόδειξη σε πείθει; 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ: Θα το διαχώριζα. Από Μαθηματικής πλευράς η αλήθεια είναι ότι δε 

με πολυπείθει γιατί έχει αριθμούς (εννοεί αριθμητικά δεδομένα). Και μας έχουν 

κάνει μια πλύση εγκεφάλου ότι οι αποδείξεις δεν είναι με αριθμούς. Οι αποδείξεις 

είναι με γράμματα. Γενικευμένα όλα. 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Δηλαδή εννοείς πιο αφηρημένα; 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ: Ναι. Αυτό θέλω να σου πω, ότι από Μαθηματικής πλευράς οι 

αποδείξεις δεν γίνονται με αριθμούς. Πρέπει να γίνονται καθαρά βασιζόμενη σε 

θεωρήματα, σε προτάσεις, αξιώματα να είναι γενικευμένα όλα… Απλά επειδή 

τώρα είμαστε στα πλαίσια ενός φυσικού φαινομένου και μιλάμε για πράγματα που 

έχουνε αριθμητικές ιδιότητες…Επομένως με αυτά τα δεδομένα από Φυσικής 

πλευράς ναι μπορείς να το θεωρήσεις άσκηση-απόδειξη θα το πω. Πάλι θα βάλω 

και τη λέξη άσκηση μέσα. Δε θα πω καθαρά απόδειξη. Θα πω άσκηση απόδειξη. 

Άσκηση γιατί έχει αριθμούς. Στο μυαλό μου η λέξη απόδειξη, πάει πιο πολύ σε 

θεώρημα, πρόταση, ιδιότητα, πόρισμα, λήμμα. (Συνέντευξη 2ης φάσης, Έργο 2) 

Η Διαλεκτική Αντίθεση όμως φαίνεται να είναι βαθύτερη. Δηλώνει ότι επιστημονικά 

δεν την πείθει απόλυτα το δεύτερο έργο. Στην προσπάθεια να εξηγήσει το γιατί, 

αναγκάζεται να διαπραγματευθεί βαθύτερα με τη Διαλεκτική Αντίθεση και τελικά να 

κάνει μία προσπάθεια γεφύρωσής της. Αναγνωρίζει ότι ο τρόπος σκέψης της βασίζεται 

στη συγκεκριμένη επιστημολογία των Μαθηματικών λόγω των σπουδών της και 

υποστηρίζει ότι θα ήταν μάλλον διαφορετική αν είχε σπουδάσει Φυσική ή Χημεία. 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σε πείθει επιστημονικά; 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ: Ναι αλλά... Μένει ένας μικρός χώρος για το αλλά... Νομίζω ότι είμαι 

προκατειλημμένη, γιατί αυτό το έχω διδαχθεί. Δηλαδή αυτός είναι ο τρόπος 

σκέψης που έχω μάθει τόσα χρόνια από τα Μαθηματικά. Δεν ξέρω κατά πόσο 

είναι η απόλυτη αλήθεια αυτό. Δηλαδή αν το σκεφτούμε ότι στα Μαθηματικά οι 
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αποδείξεις τους είναι πιο συμπαγείς οπότε δεν έχουμε περιθώρια για 

αμφισβήτηση. Στις υπόλοιπες επιστήμες Φυσική-Χημεία-Βιολογία κλπ αφήνω 

ένα περιθώριο για το αλλά. Ξέρω ότι εγώ το βλέπω σωστό από την οπτική του 

Μαθηματικού γιατί είναι η πλύση εγκεφάλου που μου έχουν κάνει στο 

Μαθηματικό. Και ο τρόπος σκέψης μου. Και θεωρώ ότι αν αλλάξω δηλαδή 

οπτική και ας πούμε από μόνη μου δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Αν είχα περάσει 

στο Φυσικό, αν είχα κάνει τα χρόνια του Φυσικού, αν είχα δει τον τρόπο σκέψης 

του Φυσικού και η απάντηση μου, πιστεύω σίγουρα θα ήταν διαφορετική. 

(Συνέντευξη 2ης φάσης, Έργο 2) 

Στην προσπάθεια υπέρβασης της Αντίθεσης αναρωτιέται αν θα μπορούσε να φέρει το 

δεύτερο έργο στα μέτρα της αντικαθιστώντας τα συγκεκριμένα αριθμητικά 

πειραματικά επιβεβαιωμένα δεδομένα με γράμματα κάτι που απορρίπτει μόνη της 

αμέσως. 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ: «Να ρωτήσω κάτι; Αν δεν είχαμε αντικαταστήσει ας πούμε τους 

αριθμούς και πηγαίνουμε να το πω με ...εκεί που βάζουμε τα γράμματα και τους 

τύπους...εεε..όχι...δεν γίνεται...» (Συνέντευξη 2ης φάσης, Έργο 2) 

Η Διαλεκτική Αντίθεση απασχόλησε αρκετά τη Μαθηματικό και μετά την παρουσίαση 

του δεύτερου έργου. Σε επόμενη συζήτηση μερικές εβδομάδες αργότερα αναφέρει τον 

τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να νομιμοποιήσει ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο 

τρόπο απόδειξης στο μυαλό της, που όμως βρίσκεται έξω από την επιστημολογία της. 

Η προσπάθεια να υπερβεί την Διαλεκτική Αντίθεση γίνεται μέσω της προσπάθειάς της 

να παραλληλίσει όπως λέει τη χρήση των ιδιοτήτων που έχει το κάθε τι. Παραλληλίζει 

τις ιδιότητες του τετραγώνου με τις ιδιότητες του νερού και προσπαθεί να τις 

χρησιμοποιήσει αντίστοιχα σε μία αποδεικτική διαδικασία. 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ: «Αυτό που ακόμα το σκέφτομαι και το επεξεργάζομαι μέσα μου είναι 

αυτό που λέγαμε με τις αριθμητικές ιδιότητες. Ότι δηλαδή μιλάμε για στοιχεία που 

έχουν κάποιους συγκεκριμένους αριθμούς σαν χαρακτηριστικά τους, και 

προσπαθώ να το παραλληλίσω και να πω, ωραία το νερό ξέρω εγώ αυτό είναι το 

χαρακτηριστικό του ας πούμε σαν πυκνότητα. Γιατί; Γιατί υπάρχουν πειραματικά 

δεδομένα, το έχουμε αποδεχτεί ωραία. Άρα αντίστοιχα αυτό αν το κάνω μια 
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παραλληλία με τα Μαθηματικά θα είναι σαν να λέω τις ιδιότητες ενός σχήματος, 

πχ του τετραγώνου. Άρα όπως δέχομαι εγώ ότι θα χρησιμοποιήσω σε μία 

απόδειξη την ιδιότητα του τετραγώνου , γιατί την ιδιότητα του τετραγώνου μπορώ 

να την εκμεταλλευτώ και να κάνω την απόδειξη μου. Έτσι αντίστοιχα θα πρέπει 

να είμαι οκ στο να εκμεταλλευτώ και την ιδιότητα αυτή την αριθμητική του νερού 

για να κάνω μία απόδειξη. Είναι αυτό το κομμάτι δηλαδή που είδες ότι όταν 

κάναμε την άσκηση ήμουν στο αλλά…. Με προβλημάτιζε. Οπότε αυτές τις μέρες 

δηλαδή μέσα μου το δουλεύω και προσπαθώ να έρθω σε μία ισορροπία ότι όπως 

κάνω το ένα πρέπει στην ουσία, αφού είναι η ίδια, της ίδιας νοοτροπίας 

αντίστοιχα να δεχτώ και το άλλο.» (Συνέντευξη 2ης φάσης, Έργο 2) 

Η ανάγκη της Μαθηματικού να υπερβεί τη Διαλεκτική Αντίθεση την οδήγησε σε ένα 

Αναστοχασμό όπου μέσω των διαδικασιών Perspective making-Perspective taking 

αποδέχτηκε τις πρακτικές του απέναντι όταν τις παραλλήλισε με τις δικές της πρακτικές 

και τις εξήγησε μέσω της δικής της οπτικής. Δημιούργησε δηλαδή μία οπτική από την 

μεριά του Μαθηματικού που να μπορεί να κατανοήσει τις δράσεις ενός Φυσικού έτσι 

ώστε, παρά τις όποιες διαφορές στις δύο επιστημολογίες, τελικά το επιστημονικό 

αποτέλεσμα να είναι αποδεκτό και για εκείνη. 

 
Σχήμα 12: Σχηματική αναπαράσταση Διαλεκτικής Αντίθεσης 2 

 

Η Μαθηματικός (υποκείμενο) απέκτησε μία καινούρια μάθηση που αν δεν υπήρχε η 

επαφή με το αντικείμενο 3 (object 3), δεν θα την είχε (βλ. Σχήμα 12). Η Διαλεκτική 

Αντίθεση που ενυπάρχει στα επιστημολογικά εργαλεία της Φυσικής και των 

 

εργαλεία εργαλεία 

υποκείμενο υποκείμενο 

αντικείμενο1 αντικείμενο
1

κανόνες κανόνες 

κοινότητα κοινότητα 

καταμερισμός 

εργασίας 

καταμερισμός 

εργασίας 

 

αντικείμενο
2
 αντικείμενο

2
 

αντικείμενο
3
 

4ης τάξης 
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Μαθηματικών έγινε ευκαιρία για μάθηση που στο εξής θα μπορούσε να υποσχεθεί 

μετασχηματισμό ή και μετατόπιση της διδασκαλίας της εκπαιδευτικού. 

 

 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

O φακός των Αντιθέσεων και των Διαλεκτικών Αντιθέσεων στο πλαίσιο της Θεωρίας 

Δραστηριότητας (Στουραΐτης, 2017) φαίνεται ιδιαίτερα χρήσιμος για να εξετάσουμε 

τις δυσκολίες κατά τη διασύνδεση της Φυσικής και των Μαθηματικών. Οι δυσκολίες 

αυτές φαίνεται να εδράζονται σε πλέγμα Αντιθέσεων τόσο μεταξύ των στοιχείων του 

κάθε Συστήματος Δραστηριότητας όσο και μεταξύ των Συστημάτων Δραστηριότητας.  

5.1. Προκλήσεις- Αντιθέσεις- Διαλεκτικές Αντιθέσεις 

Οι Προκλήσεις που εντοπίσαμε στην έρευνά μας είχαν να κάνουν με τη γνωστική 

επάρκεια στο αντικείμενο της άλλης επιστήμης, την έλλειψη κατάλληλου διδακτικού 

υλικού που να ευνοεί τη διασύνδεση, την αρνητική στάση εκπαιδευτικών των δύο 

κοινοτήτων απέναντι στη διασύνδεση και τους περιορισμούς που θέτουν οι κανόνες 

που υπάρχουν. Μία σημαντική Αντίθεση που παρατηρήσαμε ήταν ανάμεσα στα δύο 

γνωστικά αντικείμενα και είχε να κάνει με το πως χρησιμοποιούνται ως εργαλεία οι 

μαθηματικοί τύποι και η απόδειξή τους. Τέλος, οι Διαλεκτικές Αντιθέσεις αφορούσαν 

τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν οι εκπαιδευτικοί τη γνώση, αφού ο διαισθητικός 

τρόπος και ο λογικό-μαθηματικός τρόπος στηρίζονται σε διαφορετικούς τρόπους 

κατανόησης του κόσμου μέσω του εμπειρισμού και του ορθολογισμού αντίστοιχα. Οι 

Διαλεκτικές Αντιθέσεις εμφανίστηκαν τόσο μεταξύ της χρήσης διαισθητικών και 

λογικό-μαθηματικών επιχειρημάτων όσο και μεταξύ των εννοιών του συγκεκριμένου 

και του αφηρημένου κατά την αξιοποίηση εμπειρικών δεδομένων. Οι παραπάνω 

Αντιθέσεις εμφανίζονταν όχι μόνο ως 2ηςτάξης μεταξύ των στοιχείων ενός από τα 

Συστήματα Δραστηριότητας αλλά και ως 4ης τάξης μεταξύ των Συστημάτων 

Δραστηριότητας αφού οι εκπαιδευτικοί πολλές φορές αντιλαμβάνονταν τους κανόνες, 

τα εργαλεία και τα συλλογικά υποκείμενα των δύο Συστημάτων Δραστηριότητας ως 

ενιαία  με εσωτερικές Αντιφάσεις. 
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5.2. Συνδέσεις με τη σχετική βιβλιογραφία 

Όπως επισημαίνουν οι Nadelson και Seiferd (2017) μία από τις σημαντικότερες 

Προκλήσεις για τη διασύνδεση της Φυσικής και των Μαθηματικών στη διδασκαλία 

είναι η προσπάθεια που απαιτείται για μία πολύ διαφορετικής δομής διδασκαλία σε ένα 

παγιωμένο για χρόνια εκπαιδευτικό σύστημα και με εξίσου παγιωμένες νοοτροπίες. 

Στην έρευνα μας αυτό εμφανίστηκε ως διαταραχές που βίωναν οι εκπαιδευτικοί (τα 

υποκείμενα) σε σχέση με τους κανόνες, όπως η εκπαιδευτική πολιτική και το 

πρόγραμμα σπουδών, σε σχέση με τα εργαλεία όπως τα βιβλία και σε σχέση με τα 

συλλογικά υποκείμενα των δύο Συστημάτων Δραστηριότητας, δηλαδή με τις 

κοινότητες των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί αν και προσπαθούν να αλλάξουν 

μόνοι τους, στο μέτρο του δυνατού, ορισμένους από τους κανόνες και τα εργαλεία, αν 

αυτό δε γίνει σε κεντρικό επίπεδο δε φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα υπέρβασης των 

δυσκολιών τους. Η δυσκολία αυτή που διαπιστώνει μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας 

(Wong & Dillon, 2020) έχει βαθιά αίτια.  Αυτό που φάνηκε από την έρευνα μας είναι 

πως όταν ο εκπαιδευτικός μιλάει για τη δυσκολία του σε σχέση για παράδειγμα με τα 

εργαλεία ή με τα συλλογικά υποκείμενα αναφέρεται και στα δύο Συστήματα 

Δραστηριότητας. Δηλαδή η δημιουργία πλέον του αντικειμένου 3 (object 3) που είναι 

η διασύνδεση της Φυσικής και των Μαθηματικών δείχνει να επηρεάζεται από 

εργαλεία, κανόνες και συλλογικά υποκείμενα που έχουν εσωτερικές Αντιθέσεις. 

Οι Wong και Dillon (2020) θέλοντας να ερμηνεύσουν το γιατί οι προσπάθειες 

διασύνδεσης της Φυσικής με τα Μαθηματικά είναι εύθραυστες, συχνά αποτυγχάνουν 

και παύουν να υπάρχουν όταν σταματήσει να υπάρχει κάποιο εξωτερικό αίτιο που να 

ωθεί στη συνεργασία και τη διασύνδεση, μίλησαν για ασύμμετρο όφελος. Δηλαδή οι 

Μαθηματικοί μπορούν να διδάξουν το μάθημά τους χωρίς Φυσική ενώ οι Φυσικοί 

χρειάζονται απαραίτητα τα Μαθηματικά. Δεν έχουν άδικο σε αυτό, όμως στην έρευνα 

μας φάνηκε κάτι ακόμα. Το ότι στη Φυσική είναι ενσωματωμένα τα Μαθηματικά έκανε 

τη Φυσικό της έρευνας μας να θεωρεί ότι έχει γνωστική επάρκεια στα Μαθηματικά. Το 

αντίθετο όμως δεν συνέβη. Η Μαθηματικός δεν αισθάνεται ότι έχει γνωστική επάρκεια 

στη Φυσική. Άρα εκτός από την ασυμμετρία στο όφελος ίσως υπάρχει και ασυμμετρία 

στα εφόδια που έχει ένας Μαθηματικός στο να κάνει συνδέσεις σε σχέση με έναν 

Φυσικό. 

 Οι Προκλήσεις αυτές όμως μπορούν να υπερβληθούν με μία αλλαγή στην 

εκπαιδευτική πολιτική, στο πρόγραμμα σπουδών, στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 
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και μάλλον ο κύκλος ζωής τους δεν θα είναι τόσο μεγάλος όσο η εκπαίδευση 

κατευθύνεται προς την εκπαίδευση iSTEM.  

Όσον αφορά όμως τα γνωστικής φύσης θέματα, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. 

Υπάρχουν θέματα που συνδέονται με τη θεμελιώδη γνώση που πρέπει να έχουν οι 

εκπαιδευτικοί (Nadelson & Seifert, 2017). Αυτό όμως είναι κάτι που θα μπορούσε να 

λυθεί με επιμορφώσεις και προγράμματα διασύνδεσης όπως εξηγήσαμε και 

προηγουμένως. Υπάρχουν όμως και θέματα που έχουν να κάνουν με την χρήση των 

μαθηματικών εργαλείων όπως οι τύποι της Φυσικής. Στη σημαντική Αντίθεση που 

εντοπίσαμε, η Φυσικός προτιμά να χρησιμοποιεί την αποδεικτική μέθοδο για να φτάνει 

στους μαθηματικούς τύπους που χρησιμοποιεί. Προσπαθεί ακόμα, να εξηγεί αυτούς 

τους τύπους χρησιμοποιώντας την έννοια της συμμεταβολής. Δηλαδή δεν κάνει τα 

λεγόμενα μαθηματικά ‘voodoo’ όπως τα χαρακτηρίζει η Wong και Dilon (2019) 

μιλώντας για τα διάφορα μαθηματικά τεχνάσματα που συνήθως κάνουν οι Φυσικοί 

αποφεύγοντας τη μαθηματικοποίηση. Αντιθέτως βλέπει τη μαθηματικοποίηση ως το 

μέσο για την κατανόηση. Προσπαθεί δηλαδή να κάνει αυτό που περιέγραφε ο Zahar 

(1980) που υποστήριζε ότι ακόμα και αν ένας Φυσικός ξεκινά από μία διαισθητική 

φυσική αρχή, μόλις μπορέσει να την ενσωματώσει σε μία μαθηματική δομή, 

αισθάνεται ότι η αρχή αυτή γίνεται μία ισχυρότερη υπόθεση της Φυσικής.  

Υπάρχουν όμως και θέματα που εδράζονται βαθιά στις επιστημολογίες των δύο 

κλάδων (Reyante et al., 2020). Στην έρευνα μας τα ερμηνεύσαμε ως Διαλεκτικές 

Αντιθέσεις και είχαν να κάνουν με το πως χρησιμοποιούν τα επιστημολογικά εργαλεία 

τους οι εκπαιδευτικοί κάθε κλάδου. Για παράδειγμα, το τι σημαίνει αποδεικτική 

διαδικασία και το πως χρησιμοποιείται η διαίσθηση και η λογική αλλά και το πέρασμα 

από συγκεκριμένα εμπειρικά δεδομένα σε αφηρημένες έννοιες γενούν ζητήματα για 

τους εκπαιδευτικούς. Ο Gingras (2001) υποστήριξε ότι η μαθηματικοποίηση της 

Φυσικής άλλαξε επιστημολογικά την έννοια του όρου ‘εξήγηση’ αφού η έννοια της 

εξήγησης ενός φυσικού φαινομένου μέσω ενός φυσικού μηχανισμού, αντικαταστάθηκε 

σταδιακά με την ανάγκη να το αναπαραστήσουμε με μαθηματικές διατυπώσεις. 

Πράγματι αυτό ήταν η αιτία των Διαλεκτικών Αντιθέσεων που εντοπίσαμε αφού οι 

εκπαιδευτικοί, ενώ τους έπειθαν τα δύο έργα που τους παρουσιάσαμε αναστοχάστηκαν 

πάνω στο τί σημαίνει απόδειξη. Εδώ είχε ενδιαφέρον να δούμε τι σημαίνει υπέρβαση 

της Διαλεκτικής Αντίθεσης. Ίσως δεν σημαίνει επίλυση ή αλλαγή, αλλά κατανόηση 

του απέναντι. Το καινούριο στην έρευνά μας είναι ότι οι εκπαιδευτικοί έδειξαν ότι οι 
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μηχανισμοί Perspective-making Perspective-taking (Akkerman και Bakker, 2011) 

δηλαδή η κατανόηση του εαυτού σου μέσω του απέναντι και του απέναντι μέσω του 

εαυτού σου είναι ένας τρόπος διαχείρισης των βαθύτερων επιστημολογικών διαφορών. 

Και είναι ακριβώς αυτή η ανάγκη ύπαρξης του απέναντι, το μέσο για να καταλάβεις 

καλύτερα τον εαυτό σου (Bernstein, 2000). Δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί της έρευνας μας 

έδειξαν να κατανόησαν βαθύτερα την επιστημολογία τους όταν την αντιπαρέβαλλαν 

με την επιστημολογία του άλλου μαθήματος. Οι επιστημολογικές διαφορές ίσως όμως 

δεν επιλύονται και αυτό είναι λογικό. Άρα, όλες οι προσπάθειες για διασύνδεση, ίσως 

θα έπρεπε πρώτα να ασχοληθούν με το πως οι εμπλεκόμενοι θα κατανοήσουν τις 

διαφορές τους με τους απέναντι πριν επιχειρηθεί η διασύνδεση στις τάξεις (Potari, 

Psycharis, Spiliotopoulou, Triantafillou, Zachariades, & Zoupa, 2016).  

5.3. Ερευνητικές επεκτάσεις 

Οι Αντιθέσεις οι οποίες εντοπίστηκαν σε αυτήν την έρευνα δεν είναι οι μοναδικές που 

υπάρχουν στη διασύνδεση της Φυσικής και των Μαθηματικών. Ένας από τους λόγους 

που δεν αντικατοπτρίζουν το εύρος των Αντιθέσεων είναι γιατί ένα σύστημα 

Δραστηριότητας απαρτίζεται από πολλούς συμμετέχοντες που αναγκαστικά δεν 

μπορούν να συμμετέχουν σε μία έρευνα σαν αυτή. Η έρευνα των Αντιθέσεων στα 

Συστήματα Δραστηριότητας έχει απασχολήσει αρκετά τη σχολή Δραστηριότητας του 

Ελσίνκι (Sannino & Engeström, 2018) με κύριο εκφραστή τον Engeström. Στο πλαίσιο 

αυτό έχουν εφαρμόσει την πιο γνωστή μέθοδο διαμορφωτικής παρέμβασης, τα 

λεγόμενα Learning Labs, που αναπτύχθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 1990 στο 

Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι στη Φινλανδία (Engeström, 2001, Engeström et al., 1996, 

Sannino et al., 2016). Το Learning Lab είναι μια μεθοδολογία συστημικού 

μετασχηματισμού μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι σχεδιάζουν νέα συστήματα, που 

ανταποκρίνονται πολιτισμικά στις διαφορετικές και συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες, 

πόρους και στόχους των πλαισίων τους.  

Το Learning Lab προσπαθεί να ανοίξει τις Δραστηριότητες λήψης αποφάσεων σε 

όσους έχουν αποκλειστεί από τις Δραστηριότητες. Θα είχε ενδιαφέρον για την έρευνα 

να μελετηθούν οι Αντιθέσεις στη διασύνδεση της Φυσικής και των Μαθηματικών στο 

πλαίσιο ενός αντίστοιχου Learning Lab στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι όπως εκπαιδευτικοί Φυσικής και Μαθηματικών, προϊστάμενοι 

εκπαίδευσης, εκπαιδευτές εκπαιδευτικών, υπεύθυνοι χάραξης εκπαιδευτικής 
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πολιτικής, καθηγητές πανεπιστημίων, φοιτητές και φυσικά μαθητές. Οι Αντιθέσεις θα 

είχε ενδιαφέρον να εντοπιστούν, να μελετηθούν και τελικά να αναζητηθούν τρόποι 

υπέρβασής τους σε ένα τέτοιο πλαίσιο που δεν θα αποκλείει κανένα από τους 

ενδιαφερόμενους.  
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