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Γηαζεκαηηθή θαη Γηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία 

 

ημείωμα 

Πεξίπνπ δεθαπέληε ρξφληα πξηλ, ε δηαζεκαηηθή θαη δηεπηζηεκνληθή νπηηθή ηεο 

δηδαζθαιίαο εηζήιζε ζξηακβεπηηθά ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη έγηλε ζεκαληηθφ 

εξγαιείν κεηαζηνηρείσζεο ηεο ζε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία κε ηνλ εκβιεκαηηθφ ηίηιν 

«πξψηα ν καζεηήο». Αζθαιψο ε παξαπάλσ νξηνζέηεζε πεξηειάκβαλε, σο νξγαληθά 

ηκήκαηα, βησκαηηθά, δηεξεπλεηηθά θαη θπξίσο νκαδνζπλεξγαηηθά εξγαιεία ηα νπνία 

ππφζρνληαλ λα θαηαζηήζνπλ ηνπο καζεηέο έηνηκνπο γηα ην κέιινλ ζε κηα θνηλσλία 

δηαξθψο κεηαβαιιφκελε ζηελ νπνία νη αιιαγέο ήηαλ ελδεκηθέο. Ζ εθπαίδεπζε έηζη 

θαιείην, κε λένπο ηξφπνπο θαη κεζφδνπο, λα δηαδξακαηίζεη ην ζπνπδαίν ξφιν πνπ ηεο 

είρε αλαηεζεί πξν αηψλσλ, λα δηακνξθψζεη δειαδή πξνζσπηθφηεηεο ηθαλέο λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε ζήκεξα, πξάγκα πνπ ζήκαηλε 

πσο έπξεπε παξάιιεια λα είλαη ηθαλέο λα μεθχγνπλ απφ ηνπο ηεηξηκκέλνπο ξφινπο.  

Έηζη ν  καζεηήο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ φθεηιε λα γίλεη «δρών κοινωνικό 

σποκείμενο», θάλνληαο θάηη ζήκεξα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ρσξίο λα πεξηκέλεη λα γίλεη 

«απξηαλφο πνιίηεο» ελφο πνιπζπδεηεκέλνπ, καθξηλνχ θαη νκηριψδνπο κέιινληνο.  

Τπφ απηφ ην λέν πξίζκα, ην νπινζηάζην ηεο εθπαίδεπζεο θηλήζεθε ζε λεφθνπα 

κνλνπάηηα αμηνπνηψληαο λέεο κεζφδνπο θαη ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο, πνπ 

αληηθαηέζηεζαλ ηα παιαηά ζρέδηα καζήκαηνο θαη ηα «θξπθά» πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ, θαζψο νδεγνχζαλ κε λέεο ηερληθέο, πξφζσ νινηαρψο, ζε δεκηνπξγηθέο 

δηεξγαζίεο εληφο ηεο ηάμεο. πνπδαίεο πιεπξέο ηεο κάζεζεο απηήο πνπ επηδηψρζεθε  

λα εηζαρζεί ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο έθεξαλ νλφκαηα, φπσο project θαη βησκαηηθέο 

δξάζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη επίιπζε πξνβιήκαηνο. Ήηαλ 

ζαθψο εκθαλήο ε κεηαηφπηζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο απφ ηε ζεσξία ζηελ πξάμε. Ο 

θχξηνο ζηφρνο ήηαλ λα εληζρπζνχλ νη κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη 

ηειηθά λα «κάζεη ν καζεηήο λα καζαίλεη». Έηζη, θνηλφ γλψξηζκα φισλ απηψλ ησλ 

αιιαγψλ πνπ εηζάγνληαλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ήηαλ ε ελεξγφο εκπινθή ησλ 

καζεηψλ, ε δεκηνπξγία θνηλνηήησλ κάζεζεο, ν εθπαηδεπηηθφο ζε ξφιν εκςπρσηή, 

θαζνδεγεηή θαη ελνξρεζηξσηή ηεο γλψζεο κε ηαπηφρξνλε εγθαηάιεηςε ηνπ 

δαζθαινθεληξηθνχ ηνπ ξφινπ θαη ηεο απνξξένπζαο απφ απηφλ απζεληίαο.  

Σν δπζθνιφηεξν ζεκείν ησλ επηρεηξνχκελσλ αιιαγψλ ήηαλ ε δπζθνιία ζηελ 

απνδνρή ηεο ίδηαο ηεο αιιαγήο θαη ε δηαρείξηζε ηεο κε φξνπο ζπκπφξεπζεο ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ ζε κνλνπάηηα άγλσζηα θαη ελ πνιινίο δχζβαηα, ηνπιάρηζηνλ ζηελ 

αξρή. Αιιά θάζε αξρή θαη δχζθνιε… 

Σν αλά ρείξαο πφλεκα ζπλδπάδεη ηε ζχλζεζε κε ηελ αλάιπζε, αιιά θαη ηελ 

ζπλνπηηθή παξνπζίαζε κε ηελ επνπηηθφηεηα, θαζψο δεκηνπξγεί ην αζθαιέο 

πεξηβάιινλ αλαδήηεζεο ησλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ πνπ θπξηάξρεζαλ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. ηηο ζειίδεο ηνπ ζα βξεη ν αλαγλψζηεο 

ζπγθεληξσκέλα φια ηα ζηνηρεία πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα απνθηήζεη αλάγιπθε 

εηθφλα ησλ ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο θάησ απφ ηηο έλλνηεο Γηαζεκαηηθφηεηα θαη 

Γηεπηζηεκνληθφηεηα ζηελ Δθπαίδεπζε. Σν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πνπ παξνπζηάδεηαη 

ζην βηβιίν πεξηιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο βάζεηο θαη ελλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλεηδεηνπνηεζεί ε  βαζηά αιιαγή ζηελ θνπιηνχξα ηεο δηδαζθαιίαο 

θαη ηεο κάζεζεο. Αθεηεξηαθή ζέζε είλαη  πσο ε γλψζε θαζεαπηή δε ζπληζηά κηα 

πεξίθιεηζηε θαη παγησκέλε απηαμία, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα ππνηάζζεηαη ν καζεηήο 

κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο, αιιά κηα δπλαηφηεηα θαη έλα απειεπζεξσηηθφ άλνηγκα ζηελ 

ίδηα ηε δσή.  Ζ εμνηθείσζε κε ηελ νπηηθή απηή κπνξεί λα απνηειέζεη αζθαιέο 

ππφβαζξν απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο, αιιά θαη ππμίδα πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ηνλ 

καρφκελν εθπαηδεπηηθφ. Γηα λα θαηαζηεί πιήξσο θαηαλνεηή, ε νπηηθή απηή, ζα 

αθνινπζήζεη αλαιπηηθή παξνπζίαζε κεζφδσλ θαη ηερληθψλ δηδαζθαιίαο ζην κέξνο 

Β΄ κε παξαδείγκαηα θαη δεηγκαηηθά ζελάξηα ζε ζεηξά γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη 

ζηηο δχν βαζκίδεο, πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

 

Οη ζπγγξαθείο 
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Κεφάλαιο Α΄ 

ΓΗΑΘΔΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

        ην θεθάιαην απηφ ζα αλαθεξζνχκε ζηνπο φξνπο δηαζεκαηηθφηεηα-

δηεπηζηεκνληθφηεηα, επηρεηξψληαο ηελ ελλνηνινγηθή νξηνζέηεζε, θαζψο θαη ηελ 

απνζαθήληζε ηνπο. ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηε ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ηεο 

δηαζεκαηηθφηεηαο απφ ηνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο 

ςπρνινγίαο θαζψο θαη ζηε δηαρξνληθή ηεο εμέιημε. Θα αλαιχζνπκε ηνπο ιφγνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο ε δηαζεκαηηθφηεηα θαηέζηε επίθαηξε ηνλ 21
ν
 αηψλα, ζα θαηαγξάςνπκε 

ηηο παξαηεξήζεηο, ηα ζπκπεξάζκαηα, ηηο ελζηάζεηο θαη ηηο δπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο 

δηαζεκαηηθφηεηαο, φπσο θαη ηελ πξννπηηθή ηεο ζην κέιινλ. Θα δνζεί έκθαζε ζηηο 

αιιαγέο ηνπ θνηλσληθνχ γίγλεζζαη θαζψο δηαζεκαηηθέο θαη δηεπηζηεκνληθέο 

πξνζεγγίζεηο ηεο δηδαζθαιίαο πξνέθπςαλ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο 

κεηαλάζηεπζεο θαη ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ θνηλσληψλ ησλ ρσξψλ ππνδνρήο ζε 

πνιππνιηηηζκηθέο θαη ζπλεπψο θαη ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ ζε πνιππνιηηηζκηθέο. Οη 

κεηαζρεκαηηζκνί αλέζπξαλ παηδαγσγηθέο ηδέεο θαη αηηήκαηα γηα ηζφηηκε 

αληηκεηψπηζε, αιιειεγγχε, πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ 

θνηλφηεηα. 

1.1  Η ανάγκη για ανανέυζη  και αλλαγέρ ηος εκπαιδεςηικού 
ζςζηήμαηορ. 

           Οη θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη αλάγθεο, φπσο θαη ε πνιηηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα απνηεινχλ ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη, εμειίζζεηαη θαη 

εξκελεχεηαη ε εθάζηνηε εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Οη αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ 

ζηηο  επηζηήκεο, ζηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία δελ κπνξνχλ παξά λα θαηαδείμνπλ 

ηελ αλάγθε αιιαγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη λα θαλεξψζνπλ ηελ αλάγθε 

γηα δηαθνξεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο πνπ πξνζθέξεηαη ζηνπο καζεηέο 

(Υαηδεγεσξγίνπ, 2003). 
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 Απφ ηα κέζα ηνπ εηθνζηνχ αηψλα ζπληεινχληαη  κεγάιεο  ηερλνινγηθέο 

αιιαγέο θαη νη ρψξεο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ αληηκεησπίδνπλ έλα εθηεηακέλν θάζκα 

κεηαβνιψλ ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ επηζηεκψλ πνπ επεξεάδνπλ φπσο 

είλαη θπζηθφ φινπο ηνπο ηνκείο θαη ηνπο ζεζκνχο ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο. Οη 

αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη έρνπλ πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα θαη ηαρχηαηνπο ξπζκνχο, 

κε απνηέιεζκα ηα άηνκα λα βηψλνπλ ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο πνιπάξηζκεο θαη 

ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ δπζθνιεχνπλ ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζην λέν πεξηβάιινλ. Οη 

αιιαγέο απηέο νδεγνχλ ζε αιιαγέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ησλ 

Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ, ησλ δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, κεζφδσλ θαη 

πξνζεγγίζεσλ ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

 εκαληηθφηεξε αιιαγή ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ζεσξείηαη ε 

παγθνζκηνπνίεζε, ε νπνία δελ ζπληειείηαη κφλν ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο αιιά θαη 

ζηνπο ηνκείο ησλ πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ, κνξθσηηθψλ θαη γλσζηηθψλ 

αγαζψλ. Ζ αικαηψδεο αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηθψλ, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ 

κεηαθνξψλ κεηέηξεςε ηνλ πιαλήηε καο ζε έλα «παγθφζκην ρσξηφ» ψζηε απφ άιινπο 

εξκελεχεηαη σο «πεξηραξάθσζε, αιιειεμάξηεζε θαη αιιεινδηείζδπζε νηθνλνκηψλ 

θαη θνηλσληψλ» (Σδηφβαο, 2003) θαη απφ άιινπο εξκελεχεηαη σο  επηβνιή κηαο 

«θπζηθήο, θνηλσληθήο θαη ηερλνινγηθήο νκνηνκνξθίαο» (Aιεμηάο, 2001: 18). 

 Σα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη θαη νη πξνβιεκαηηζκνί πνπ εγείξνληαη αθνξνχλ 

ηε ζρέζε παγθνζκηνπνίεζεο θαη δεκνθξαηίαο, παγθνζκηνπνίεζεο θαη ειεπζεξίαο, 

παγθνζκηνπνίεζεο θαη εξγαζίαο , παγθνζκηνπνίεζεο θαη πξνάζπηζεο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Απηά ηα εξσηήκαηα αλαθχπηνπλ απφ ηελ αλαγλψξηζε 

ηνπ γεγνλφηνο ηεο θαηάξγεζεο ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ ζηε κεηαθίλεζε αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ, απφ ηελ παξαδνρή ηεο ππνβάζκηζεο ηεο ζεκαζίαο θαη ηνπ ξφινπ ησλ 

εζληθψλ θξαηψλ, απφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο φιν θαη κεγαιχηεξεο εκπινθήο 

πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ, δηεζλψλ νξγαληζκψλ ζε δεηήκαηα αθφκε θαη κε νηθνλνκηθά. 

Σα εξσηήκαηα θαη νη πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε απηά ηα δεηήκαηα απαληψληαη 

δηαθνξεηηθά θαη νδεγνχλ ζε δηηζηάκελεο απφςεηο. Οη ππέξκαρνη ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο πξνζδνθνχλ ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη ππεξαζπίδνληαη ζέζεηο πνπ 

επαγγειίδνληαη επεξγεηηθέο εμειίμεηο γηα ην ζχλνιν ηεο αλζξσπφηεηαο. Αληηζέησο νη 

αξλεηέο ηεο ππνζηεξίδνπλ φηη νδεγεί ζε «δηαξζξσηηθφ μήισκα ησλ θνηλσληψλ» 

(Βεξγφπνπινο, 1999: 28)  θαη νη επηθξηηέο ηεο φηη επηθέξεη ην ζάλαην ηεο 
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πνιηηηζηηθήο πνηθηιίαο θαη επηβάιιεη έλα «κνλαδηθφ νκνηφκνξθν ηξφπν δσήο πνπ 

εθθξάδεηαη κε κηα παξαθζαξκέλε γιψζζα» (Αιεμηάο, 2001:19). 

 Ζ παγθνζκηνπνίεζε επηθέξεη ζεκαληηθέο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο αιιαγέο πνπ 

νδεγνχλ ζηελ αλαδηάξζξσζε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη ζεζκψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ θαινχληαη λα πξνβνχλ ζηηο απαηηνχκελεο αιιαγέο 

γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζην αίηεκα δηακφξθσζεο ησλ απξηαλψλ παγθνζκηνπνηεκέλσλ 

πνιηηψλ. 

 Ζ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ηεξάζηην φγθν 

πιεξνθνξηψλ θαη ε θχζε ηεο γλψζεο πξνζδηνξίδεηαη πηα απφ ηελ θαηαλάισζε θαη 

ηελ επεμεξγαζία ηνπο κέζα ζηνλ θπβεξλνρψξν. Ο άλζξσπνο ηεο ηξίηεο ρηιηεηίαο κε 

ην πέξαζκα ηνπ απφ ηνλ εγγξάκκαην θφζκν ηνπ ρζεο, ζηε δηθηπαθή θνηλσλία ηνπ 

ζήκεξα έρεη  κεηεμειηρζεί ζε Homo Technologicus φπσο ηνλ νλνκάδεη ν Ακεξηθαλφο 

ςπρνιφγνο Veil (2002). Πνιχ ζχληνκα ζηε ζχγρξνλε επνρή ν,ηηδήπνηε δελ κπνξεί λα 

κεηαθξαζηεί ζηε γιψζζα ησλ ππνινγηζηψλ δε ζα είλαη γλψζε θαη σο εθ ηνχηνπ ζα 

απνξξίπηεηαη. «Οη ρξήζηεο θαη νη παξαγσγνί ηεο νθείινπλ λα κεηαθξάδνπλ ζηε 

γιψζζα ησλ ππνινγηζηψλ φ,ηη νη πξψηνη δεηνχλ λα κάζνπλ θαη νη δεχηεξνη λα 

επηλνήζνπλ, φπσο ππνζηεξίδεη ν Μφξελ (Moren, 2001). H επίδξαζε ηνπ Γηαδηθηχνπ 

είλαη ηέηνηαο έθηαζεο πνπ πνιινί άλζξσπνη θαη εηδηθά φζνη αλήθνπλ ζηηο λεφηεξεο 

γεληέο είλαη πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ηνπ. Αζρνινχκελνη ζην 

Γηαδίθηπν κε ηηο ψξεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξνζθέξεη δηαξξεγλχνπλ ηε ζρέζε κε ην ζψκα ηνπο θαη αθήλνληαο ην λα αηξνθεί 

ράλνπλ ην ζεκαληηθφ είδνο ηεο γλψζεο, ηε θπζηθή, ζχκθσλα κε ην Piaget πνπ νδεγεί 

ζε ειιηπή γλσζηηθή αλάπηπμε. 

 Ζ πιεξνθνξία, ε θνηλσλία ησλ κέζσλ αληηθαζηζηά ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη 

δεκηνπξγεί κηα λέα ππεξ-πξαγκαηηθφηεηα, ηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα αθνχ ε ίδηα 

ε πξαγκαηηθφηεηα έρεη απνζπξζεί. Μέζα ζε απηήλ ηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα ην 

άηνκν εθθξάδεηαη, δεκηνπξγεί θαη αλαγλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ (Υξπζαθίδεο, 2003). 

Οη επηπηψζεηο ζηνλ πνιηηηζκφ, ηελ θνπιηνχξα θαη ηελ θνηλσληθή νξγάλσζε είλαη 

άκεζεο. Ζ γιψζζα, νη παξαδφζεηο, νη αμίεο θαη ηα πηζηεχσ θάζε ιανχ ππφθεηληαη 

ζπλερψο ζε πηέζεηο αλαζεψξεζεο ηνπο κέζα απφ ηα παγθφζκηαο εκβέιεηαο Μ.Μ.Δ ηα 

νπνία αλαδεηθλχνληαη ζε δηακνξθσηέο ηεο παγθφζκηαο θνηλήο γλψκεο αιιά θαη ησλ 
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πξνηχπσλ δσήο πνπ πξνβάινπλ θαη πνπ ζρεηίδνληαη κε πηνζέηεζε θνηλήο ζηάζεο θαη 

αληηκεηψπηζεο ησλ θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ. Δπηβάιινπλ εληαία πνιηηηζκηθά 

πξφηππα θαη νδεγνχλ ζηελ πηνζέηεζε ελφο θνηλνχ θαηαλαισηηθνχ ηξφπνπ δσήο 

(Λακπξνπνχινπ, 2000). Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε απνηειεί ηελ πιένλ πξαθηηθή θαη 

νηθνλνκηθή θίλεζε πνπ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί απηέο ηηο  αιιαγέο ζε επίπεδν 

εθπαίδεπζεο, ζην καθξν-επίπεδν ηνπ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζην κηθξν-επίπεδν 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ( CIDREE, Π.Η., 1999). 

        Ζ επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή γλψζε. Ζ ξαγδαία θαη αικαηψδεο αχμεζε 

ησλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ εμειίμεσλ επέθεξε, αλακθηζβήηεηα, 

θαηαπιεθηηθά θαη ρξήζηκα απνηειέζκαηα ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ αιιά έγηλε θαη ε 

γελεζηνπξγφο αηηία λα δεκηνπξγεζνχλ  πνιιά θαη δπζεπίιπηα πξνβιήκαηα πνπ 

απεηινχλ αθφκε θαη ηε δσή ηνπ πιαλήηε καο. Ζ εξγαιεηνπνίεζε ησλ επηζηεκνληθψλ 

επηηεπγκάησλ κε κνλαδηθφ ζθνπφ ην νηθνλνκηθφ θέξδνο νδήγεζε ηνλ παγθφζκην 

πνιηηηζκφ ζε θξίζε πνπ άιινηε παίξλεη ηε κνξθή ηεο πεξηβαιινληηθήο θξίζεο ζε 

δεηήκαηα πεξηβαιινληηθά, π.ρ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηελ ηξχπα ηνπ 

φδνληνο, θαη άιινηε παίξλνπλ ηε κνξθή εζηθήο θξίζεο ζε δεηήκαηα, φπσο 

κεηαιιαγκέλα πξντφληα, έμππλεο βφκβεο, εθκεηάιιεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ γνληδίνπ, 

θισλνπνίεζε θ.ά. 

 Ζ γλψζε δελ εκθαλίδεηαη λα έρεη σο ζηφρν θαη ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε ηεο 

αιήζεηαο αιιά ηελ πψιεζε ηεο σο εκπφξεπκα. Ζ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο απμάλεη ηε 

δχλακε ηεο αθνχ ε γλψζε αλαδεηθλχεηαη σο θχξηα παξαγσγηθή δχλακε. 

Γεκηνπξγήζεθε κηα ηερλνθξαηηθή ειηη πνπ ειέγρεη ηελ πξφζβαζε ζηε γλψζε αιιά 

θαη ζηε ρξήζε ηεο. Ζ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο γλψζεο επέθεξε ηνλ 

αλαπξνζαλαηνιηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ αλάγθε αλαδηάξζξσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ κε ζηφρν ε εθπαίδεπζε λα αμηνπνηείηαη απνδνηηθά ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία (Μπαγθαβφο, 2006). 

 Σν ηέινο ηεο βηνκεραληθήο θνηλσλίαο θαη ε είζνδνο ησλ θνηλσληψλ ζηε κεηα-

βηνκεραληθή επνρή επέθεξε ζεκαληηθέο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο θαη 

ζεκαηνδφηεζε ηελ αλάδεημε λέσλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

νηθνλνκία. Ο παξάγνληαο πνπ πξνζδηνξίδεη θαη θαζνδεγεί ηελ νηθνλνκηθή  αλάπηπμε 

κηαο ρψξαο είλαη νη αλζξψπηλνη πφξνη ή δηαθνξεηηθά δηαηππσκέλν απφ ηνλ Young 
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(1998: 69) «ηα εζληθά ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο πεξηζζφηεξν παξά νη εζληθέο 

νηθνλνκίεο είλαη πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ηχρε ησλ εζλψλ». 

 ηελ επνρή καο νη γλψζεηο απμάλνπλ κε αικαηψδεηο θαη ηαρχηαηνπο  ξπζκνχο 

θαη ελαιιάζζνληαη κε απίζηεπηεο ηαρχηεηεο, πνπ, φπσο επηζεκαίλεηαη ζε έθζεζε ηεο 

Κνκηζηφλ, ν κέζνο φξνο ρξεζηκφηεηαο ηνπο είλαη πεξίπνπ δέθα ρξφληα θαη ην εηήζην 

πνζνζηφ απαμίσζεο ηνπο θηάλεη ζην 7%, δεκηνπξγψληαο έηζη ηελ αλάγθε γηα δηαξθή 

εθζπγρξνληζκφ θαη αλαλέσζε ηνπ πλεπκαηηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ (Μπαγθαβφο, 2006). 

 χκθσλα κε ην Miller ηα απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ επαξθή βαζηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε απφ 

ηελ ηθαλφηεηα απφθηεζεο θαη εθαξκνγήο ηεο αλαιπηηθήο γλψζεο, απφ ηε 

δεθηηθφηεηα ζηηο αιιαγέο, ηελ  ηθαλφηεηα γηα πξφζβαζε ζηηο αιιαγέο, ηελ ηθαλφηεηα 

γηα πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο θαη εθαξκνγή απηψλ, ηελ ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο θαη 

επηθνηλσλίαο κε άιια άηνκα, ηελ ππεπζπλφηεηα, ην εξγαζηαθφ ήζνο θαη ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηε δνπιεηά Miller (1998). 

  Σα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα 

θαη γηα ράξε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο νη άλζξσπνη πξνέβεζαλ ζε κηα άλεπ 

πξνεγνπκέλνπ θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο. Πίζηεςαλ φηη κε ηε βνήζεηα ηεο 

επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζα ειέγμνπλ ηηο δπλάκεηο ηεο θχζεο, ζα ηε ζέζνπλ 

ζηελ ππεξεζία ηνπ αλζξψπνπ, θαη ζα ηελ θαηαθηήζνπλ. ηελ πνξεία απεδείρζε 

αθξηβψο ην αληίζεην.. ε ηερλνινγία είλαη δεκηνχξγεκα θαη πξνέθηαζε ηνπ αλζξψπνπ 

θαη φρη ηεο θχζεο. Ζ απεξίζθεπηε θαη θαθή ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ γηα 

νηθνλνκηθνχο ιφγνπο θαηαζηξέθεη θαη ηηο δπν ζηαζεξέο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο: 

ηε θχζε θαη ηνλ άλζξσπν. Ζ έιιεηςε ζεβαζκνχ πξνο ηε θχζε θαη ε αδπλακία ηνπ 

αλζξψπνπ λα ζπκβηψζεη αξκνληθά καδί ηεο νδήγεζε ζηελ απνθνπή ηνπ αλζξψπνπ 

απφ ηε θχζε θαη ηελ αιινίσζε ησλ φξσλ δσήο φισλ ησλ θαηνίθσλ ηνπ πιαλήηε. Ο 

άλζξσπνο εμαλαγθάζηεθε κε δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα λα δεη ζε έλα πεξηβάιινλ 

κνιπζκέλν, κε ζπκπηψκαηα παξαθκήο θαη ζηαδηαθά θαη βαζκηαία λα ράζεη ηελ 

αλζξσπηά ηνπ ( Γαλαζζήο – Αθεληάθεο, 2000: 87). Γηα λα αληηκεησπηζηεί ε 

θαηάζηαζε απηή θαιείηαη ν άλζξσπνο λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηε ζρέζε ηνπ κε ηε 
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θχζε θαη κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε λα αλαπηχμεη πςειφ αίζζεκα επζχλεο απέλαληη 

ζην ηνπηθφ, εζληθφ θαη παγθφζκην πεξηβάιινλ. 

 Απεηιέο  θαηά ηεο Γεκνθξαηίαο. χκθσλα κε ην Taquieff (2002) ε 

παγθνζκηνπνίεζε  φρη κφλν απεηιεί  λα θαηαιχζεη ηελ θπξηαξρία ησλ εζληθψλ θξαηψλ 

αιιά θαη ηελ ίδηα ηε Γεκνθξαηία, θαζψο ζπξξηθλψλεη ηελ έλλνηα ηεο ζπκκεηνρήο ζηα 

θνηλά, κε απνηέιεζκα φιν θαη ιηγφηεξνη λα απνθαζίδνπλ γηα ηηο δσέο θαη ηηο ηχρεο 

φιν θαη πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ. Καη ελψ ε Γεκνθξαηία ζα έπξεπε κφληκα λα κπεί ζηηο 

πινπξαιηζηηθέο ηδέεο, εθθέξεηαη σο κηα «δηαξθή  εθπαίδεπζε ζηελ πνιηηεηαθή 

αδηαθνξία» φπνπ φιν θαη ιηγφηεξνη αλαιακβάλνπλ ην ξίζθν λα αληηκεησπίζνπλ  κηα 

θαηάζηαζε αιιά ηα απνηειέζκαηα ηνπ ξίζθνπ ηα πθίζηαληαη  άιινη πνιινί 

πεξηζζφηεξνη.  Ζ πνιηηηθή αληηκεησπίδεηαη  σο γπκλή απφθαζε πνπ κέζα απφ 

ηδεαλαγθαζκνχο θαη εμαλαγθαζκνχο επηβάιιεηαη ζηηο κάδεο κέζσ δηεθπεξαησηηθψλ 

κεραληζκψλ. Ζ πνιηηηθή γιψζζα ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη φρη γηα λα πξνβάιιεη 

αιιά γηα λα παξακνξθψλεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Σδάλε – Πακνπθηζφγινπ, 1998). 

  Κνηλσληθή πεξηζσξηνπνίεζε, ε αικαηψδεο αχμεζε  ησλ επηζηεκψλ θαη ν 

θξελήξεο ξπζκφο πνιιαπιαζηαζκνχ  ηεο γλψζεο είρε επαθφινπζν πνιιά 

επαγγέικαηα λα μεπεξαζηνχλ θαη πνιινί άλζξσπνη λα ράζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο θαη 

λα απμεζεί ε θνηλσληθή πεξηζσξηνπνίεζε. Σα πνζνζηά ηεο αλεξγίαο αλακέλεηαη λα 

δηαηεξεζνχλ ζε πςειά επίπεδα θαη πνιινί άλζξσπνη  ζα αλαγθαζηνχλ λα αιιάμνπλ 

5-7 θνξέο δηα- θνξηηθέο εξγαζίεο ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο (Μπαγθαβφο, 2006). Ζ 

απαμίσζε απηή ηεο γλψζεο «επέβαιε» αιιαγέο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζηα 

Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη ζηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία.  

 Ζ Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ επηζεκαίλεη φηη ε θαηάζηαζε δχλαηαη 

λα αληηκεησπηζηεί κφλν κε ηε «δηα βίνπ εθπαίδεπζε». Ζ πξφηαζε απηή δέρεηαη 

θξηηηθή σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο ζρεηηθά κε ην θφζηνο ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο, ην ρξφλν πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ νη εξγαδφκελνη γηα ζπλερείο ζπνπδέο θαη αλ 

ηειηθά νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ ζα απνθηά ν δηαξθψο εθπαηδεπφκελνο ζα 

εθαξκφδνληαη αθνχ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα ζεσξνχληαη παξσρεκέλεο θαη 

ζα αληηθαζίζηαληαη απφ άιιεο δηαθνξνπνηεκέλεο γλψζεηο. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ 

απηήο ηεο αλεξγίαο αλακέλεηαη λα είλαη ε καθξνρξφληα δηάξθεηα ηεο θαη ηα άηνκα ηα 

νπνία ζα πιεγνχλ ηδηαίηεξα ζα είλαη νη λένη θαη φζνη δελ έρνπλ ηερλνινγηθέο βάζεηο 

(Μπαγθαβφο, 2006). Οη παξαπάλσ αιιαγέο έρνπλ επεξεάζεη ήδε ην εθπαηδεπηηθφ 
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ζχζηεκα θαη ηηο  ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο θαη έρνπλ ζπληειέζεη ζηε 

δηακφξθσζε λέσλ δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ.  

 Οη δεκνγξαθηθέο αιιαγέο. ηηο ρψξεο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ νη δεκνγξαθηθέο 

αιιαγέο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ πξννδεπηηθή γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηηο 

πιεζπζκηαθέο κεηαθηλήζεηο. Ο πιεζπζκφο απηψλ ησλ ρσξψλ «γεξλάεη». 

Παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ ζπληαμηνχρσλ θαη κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ γελλήζεσλ κε 

επηπηψζεηο ζηα δεκφζηα έμνδα, θαζψο απμάλνληαη νη δαπάλεο ησλ αζθαιηζηηθψλ 

ηακείσλ θαη ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο. Δπηπηψζεηο  ππάξρνπλ θαη ζηελ 

παξαγσγηθφηεηα, θαζψο κεηψλεηαη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Οη πιεζπζκηαθέο 

κεηαθηλήζεηο, πιεζαίλνπλ αθνχ εθαηνκκχξηα άηνκα κεηαλαζηεχνπλ θάζε ρξφλν απφ 

ηηο ρψξεο ηνπο ζε άιιεο ρψξεο εμαλαγθαδφκελνη είηε απφ νηθνλνκηθνχο, πνιηηηθνχο ή 

θνηλσληθνχο ιφγνπο. Οη κεηαλάζηεο απηνί πξνέξρνληαη απφ Αζηαηηθέο, Αθξηθαληθέο 

ή ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη αλαιακβάλνπλ ηηο βαξηέο θαη αλζπγηεηλέο 

δνπιεηέο - κε ρακειέο ακνηβέο- πνπ απνξξίπηεη ν πιεζπζκφο ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Οη 

κεηαλάζηεο δνπλ ζπρλά ζε άζρεκεο ζπλζήθεο θαη κε θνηλσληθέο παξνρέο ρακεινχ 

επηπέδνπ. 

 ινη νη κεηαλάζηεο  δελ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ κε εληαίν ηξφπν θαζψο 

θάζε νκάδα έρεη ηα δηθά ηεο πνιηηηζηηθά, γισζζηθά θαη ζξεζθεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ άιινηε ηελ εκπνδίδνπλ θαη άιινηε ηε βνεζνχλ λα εληαρζεί νκαιά ζηελ θνηλσλία 

ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Δπίζεο  ζπρλά αληηκεησπίδνληαη κε επηθπιαθηηθφηεηα, 

θαρππνςία, μελνθνβία απφ ηνπο ληφπηνπο πιεζπζκνχο θαη θαηεγνξνχληαη σο 

ππεχζπλνη γηα ηε δηφγθσζε ηεο αλεξγίαο θαη γηα ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη ηνπηθνί πιεζπζκνί ηεο ρψξαο ππνδνρήο. 

       Ζ ρψξα καο σο ρψξα-κέινο ηεο Δ.Δ ζπκκεηέρεη φρη κφλν ζηελ νηθνλνκηθή 

ελνπνίεζε αιιά θαη ζηελ ελαξκφληζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ φισλ ησλ 

θξαηψλ-κειψλ. Σα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ  απφ πνιχ λσξίο πξνζπάζεζαλ λα 

θαζνξίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο εληαίαο επξσπατθήο εθπαίδεπζεο. Σν Μάξηην  

ηνπ 2000 ζην πλέδξην ηεο Ληζζαβφλαο ηέζεθε σο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο 

Δπξσπατθήο Δθπαίδεπζεο, ε ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 

ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ νηθνλνκηθή αληαγσληζηηθφηεηα. «Σα εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα πξέπεη λα ζπκβάινπλ ψζηε λα γίλεη ε Δπξψπε ε αληαγσληζηηθφηεξε θαη 
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δπλακηθφηεξε νηθνλνκία ηεο γλψζεο, ηθαλή γηα βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε 

πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο ζέζεηο εξγαζία θαη κε κεγαιχηεξε θνηλσληθή ζπλνρή». 

Γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο Δ.Δ ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ θξαηψλ-κειψλ 

ζα πξέπεη ζηελ επφκελε δεθαεηία λα επηθεληξψζνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο γηα λα 

επηηχρνπλ ζηα εμήο: 

-λα απμήζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Να θάλνπλ ηε κάζεζε 

ειθπζηηθή κε ζθνπφ λα εμαζθαιίζνπλ πςειά πξφηππα κάζεζεο γηα φινπο ζηελ 

Δπξψπε. Να  αλαπηχμνπλ απνηειεζκαηηθέο θαη θαηλνηφκεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο κε 

έκθαζε ζηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ αμηνπνηνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο 

-λα απμήζνπλ ηελ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε γηα φια ηα άηνκα, αλεμάξηεηα απφ 

θχιν, θπιή, ειηθία, γέλνο, εηδηθέο θπζηθέο ή λνεηηθέο ηθαλφηεηεο. Ζ εθπαίδεπζε 

θαιείηαη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο  ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ζπλζήθεο κάζεζεο 

ησλ καζεηψλ. Δπίζεο ε νξγάλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ πξέπεη λα δηαζέηεη 

εζσηεξηθή ζπλνρή θαη επειημία ψζηε λα επηηξέπεη ζεκεία εζφδνπ ζε φια ηα ζηάδηα 

απφ ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία σο ηελ κεηαγελέζηεξε δσή-δηα βίνπ κάζεζε. 

-λα δψζνπλ έκθαζε  ζηα «Αλνηρηά ζρνιεία» απφ ηε ζηηγκή πνπ ην ζρνιείν 

ζπλδέεηαη κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο εξγνδφηεο θαη 

κεηαηξέπεηαη ζε πνιπιεηηνπξγηθφ θέληξν κάζεζεο αλνηθηφ ζε θάζε πνιίηε. 

-λα απμήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρνιείσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κείσζε 

ησλ δηαζέζηκσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε πφξσλ. 

-λα  πξνρσξήζνπλ ζε αμηνιφγεζε ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ 

θαη αλάινγα κε ηηο επηδφζεηο ησλ ζρνιείσλ λα γίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ πφξσλ. 

  Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο αλάπηπμεο  ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ αλαγλσξίδεηαη θαη απφ 

δηεζλείο νξγαληζκνχο φπσο ν Ο.Ο..Α, ε  Unesco θ.α. 

  ζνλ αθνξά ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο,  ε κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ ζηελ 

επνρή καο έθεξε ζε επαθή αλζξψπνπο κε δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο, ζξεζθείεο θαη 

αμίεο. Ζ ζπλάληεζε απηή πνιιέο θνξέο αληηκεησπίζηεθε φρη κφλν κε ζθεπηηθηζκφ 

θαη θαρππνςία αιιά θαη κε ερζξφηεηα. Οη «άιινη», ν «μέλνο» ν «δηαθνξεηηθφο»-σο 

πξνο ηελ εζλφηεηα, ηε ζξεζθεία, ηνλ πνιηηηζκφ-ζεσξήζεθε ππεχζπλνο  γηα ηα 
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πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ νη απηφρζνλεο πιεζπζκνί θαη απνηέιεζε αθφκα θαη 

«απεηιή» γηα ηελ χπαξμε ηνπο. 

 Σν πξφβιεκα απηφ δελ επηιχεηαη κε ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη 

ηελ αλνρή απέλαληη ζε απηή αιιά κε ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ επίδεημε ζεβαζκνχ ζηνλ 

«άιιν», ην «δηαθνξεηηθφ». Ο ζεβαζκφο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα είλαη δπλαηφλ λα 

θαηαθηεζεί κέζα απφ ηε γλψζε ηεο πνιηηηζκηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο 

ζπιινγηθήο δξάζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο. Οη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο είλαη ηδηαίηεξεο 

θαη απνηεινχλ κεηαβιεηέο εθθάλζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ. Δπνκέλσο θάζε 

πνιηηηζκφο είλαη ελ δπλάκεη φινη νη πνιηηηζκνί 

 Οη ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο δε δέρνληαη πιένλ ηελ άπνςε φηη ε 

γλψζε είλαη αληηθεηκεληθή θαη αλεμάξηεηε απφ ην καζεηή. Οη επηζηεκνινγηθέο ζέζεηο  

γηα ηε θχζε ηεο γλψζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο απφθηεζεο ηεο δέρνληαη φηη ε γλψζε είλαη 

ζρεηηθή, θαζψο νηθνδνκείηαη κέζα απφ πξνζσπηθή, ελεξγεηηθή, ζπλεξγαηηθή θαη 

αλαζηνραζηηθή δηαπξαγκάηεπζε ηεο άκεζεο εκπεηξίαο κε ηνπο άιινπο ζε 

ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά πξφηππα. Γίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην 

ξφιν ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο απφ θνηλνχ νηθνδφκεζεο λνεκάησλ. Ζ 

αιιειεπίδξαζε αλάγεηαη σο θεληξηθφ ζηνηρείν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη φρη 

σο επηθνπξηθφ ζηνηρείν. Οη αιιαγέο πνπ πεξηγξάθεθαλ έρνπλ επεξεάζεη ήδε ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Σν ζρνιείν πξνθεηκέλνπ λα παξακείλεη δσληαλφ αγσλίδεηαη 

λα κεηαζρεκαηίζεη  ηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο θα ηηο αλάγθεο  θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο ζε δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο.  

 Οη λέεο ζπλζήθεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ νδεγνχλ ζε αιιαγέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ, ησλ δηδαθηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη γεληθά ζε αιιαγέο ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

1.2 Μεπικά σπόνια ππιν.. 

Σν 2001 νινθιεξψζεθε ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην κηα γεληθή αλαζεψξεζε ησλ 

Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ φισλ ησλ καζεκάησλ ηεο ελληάρξνλεο ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο εληφο ηνπ ΓΔΠΠ (Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ 

πνπδψλ), κε ηε δηαηήξεζε σζηφζν ησλ δηαθξηηψλ καζεκάησλ θαη ησλ Αλαιπηηθψλ 
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ηνπο Πξνγξακκάησλ (ΑΠ). ηφρνο ηεο πξνζπάζεηαο ήηαλ λα πξνσζεζνχλ ηξφπνη 

ζπζρέηηζεο ηεο γλψζεο ησλ δηαθφξσλ καζεκάησλ, έηζη ψζηε ηα ζέκαηα λα 

«θσηίδνληαη πνιππξηζκαηηθά» θαη λα αλαδεηθλχεηαη ε ζρέζε ηνπο κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Βαζηθή πξνυπφζεζε βέβαηα απηήο ηεο δηδαθηηθήο δηεξγαζίαο ήηαλ ε 

δηαζθάιηζε εζσηεξηθήο ζπλνρήο, ζπλέρεηαο, δηεπηζηεκνληθψλ ζεσξήζεσλ θαη 

δηαζεκαηηθψλ πξνεθηάζεσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα πξφηαζε πνπ ζηεξίρηεθε ζε ζρεηηθέο 

απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γηα πξψηε θνξά ζηηο Γεληθέο 

Αξρέο ησλ ΓΔΠΠ/ΑΠ γίλεηαη ιφγνο γηα δηεπηζηεκνληθφηεηα, νιηζηηθή πξνζέγγηζε 

ηεο γλψζεο, θαιιηέξγεηα ηθαλνηήησλ (επηθνηλσλία, ζπλεξγαζία, ρξήζε πεγψλ, 

δεκηνπξγηθή επηλφεζε θ.ά.), αιιά θαη ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ 

καζεηψλ κε αλαπεξίεο (ΑΜΔΑ). Καζψο φιε απηή ε πξνζπάζεηα έγηλε κε εμαηξεηηθή 

ζπνπδή, ηα απνηειέζκαηα αδίθεζαλ ηηο πξνζέζεηο. Χζηφζν γηα κεξηθά καζήκαηα ηνπ 

Χξνινγίνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο ππνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο φπσο γηα παξάδεηγκα ζην  

Μάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ, ηδηαίηεξα ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην πξνέβιεςε 

ζπκπιεξσκαηηθή αλαζεψξεζε («βειηηζηνπνίεζε») ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ 

πνπδψλ (ΑΠ), ηα νπνία δεκνζηεχηεθαλ – καδί κε ηα πξνγξάκκαηα θαη ησλ άιισλ 

καζεκάησλ – ηνλ Μάξηην ηνπ 2003.  

1.3 Εννοιολογική αποζαθήνιζη ηυν όπυν Διαθεμαηικόηηηα 
και Διεπιζηημονικόηηηα. 

Ζ δηεζλήο θαη ε ειιεληθή βηβιηνγξαθία ρξεζηκνπνηνχλ πνηθίινπο φξνπο γηα λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο ελδν-θιαδηθήο ζπζρέηηζεο θαη εληαηνπνίεζεο 

ηεο ζρνιηθήο γλψζεο. Οη φξνη πνπ ζπλαληνχκε ζπρλφηεξα είλαη integrated curriculum 

(εληαηoπνηεκέλν πξφγξακκα), inter-disciplinary curriculum (δηεπηζηεκνληθφ 

πξφγξακκα) θαη νη φξνη  thematic integration (ζεκαηηθή εληαηνπνίεζε) (Miller, 1998) 

integrated thematic curriculum, integrated themes θαη  cross curricular themes πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηνπο ειιεληθνχο φξνπο δηαζεκαηηθφ πξφγξακκα θαη δηαζεκαηηθφηεηα 

(Θενθηιίδεο, 1997; Αιαρηψηεο, 2002; Alachiotis & Karatzia-Stavlioti, 2006). 

Σφζν ζηελ ειιεληθή φζν θαη ζηελ μέλε βηβιηνγξαθία νη φξνη απηνί 

ραξαθηεξίδνληαη απφ αζάθεηα. χκθσλα κε ην Μαηζαγγνχξα (2003) ζεσξνχληαη 

ζπγγελείο φξνη  αιιά δελ πξφθεηηαη γηα ζπλψλπκνπο ή ηαπηφζεκνπο φξνπο πνπ 

παξαπέκπνπλ ζε ηχπνπο πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ δηαθνξεηηθήο θηινζνθίαο θαη 

πεξηερνκέλνπ. 



 

 

Γηαζεκαηηθή θαη Γηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία 

 

1.3.1 Διαθεμαηικόηηηα 

 Ο φξνο δηαζεκαηηθφηεηα (thematic or cross thematic approach)αλαθέξεηαη ζηε 

ζεψξεηηθή αξρή νξγάλσζεο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ θαηαιχεη ηα δηαθξηηά 

καζήκαηα θαη επηρεηξεί λα πξνζεγγίζεη ηε ζρνιηθή γλψζε εληαηνπνηεκέλε κέζα απφ 

ηε κειέηε ζεκάησλ θαζνιηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηνλ 

πνιηηηζκφ (Μαηζαγγνχξαο, 2003). 

  χκθσλα κε ηνπο Θενθηιίδεο (1997) Αιαρηψηε (2002)θαη Μαηζαγγνχξα 

(2003)   ε δηαζεκαηηθφηεηα είλαη κηα δηαδηθαζία  πνπ ηείλεη λα ελψζεη φινπο ηνπο 

ζηφρνπο ησλ επηκέξνπο καζεκάησλ ή ελνηήησλ ζε έλα εληαίν ξφιν πνπ 

απνζαθελίδεηαη κε ηελ πιαηχηεξε θαη βαζχηεξε άπνςε ησλ επηζηεκψλ θαη φρη κηαο  

κφλν  πιεπξάο ηεο ζεκαηηθήο δηδαζθαιίαο. Οη γλψζεηο εκθαλίδνληαη σο 

εληαηνπνηεκέλα κνξθψκαηα θαη φρη σο θαηαθεξκαηηζκέλεο αθαηξέζεηο. Ζ επηινγή 

ησλ γλψζεσλ γίλεηαη κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ ζέκαηνο θαη φρη ηεο ινγηθήο ησλ 

επηζηεκνληθψλ θιάδσλ.  

Ζ Βαξλάβα-θνχξα (1989)  ππνζηεξίδεη φηη ε δηαζεκαηηθφηεηα ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηε ζπλέλσζε ζεκάησλ θαη καζεκάησλ δηαθνξεηηθψλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ πνπ 

ζηελ παξαδνζηαθή  πξαθηηθή δηδάζθνληαη μερσξηζηά. ηα δηαζεκαηηθά πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ νη επηζηήκεο ράλνπλ  ηα δηαθξηηά ηνπο φξηα θαη σο ζεκείν εθθίλεζεο 

ιεηηνπξγνχλ ηα εμεηαδφκελα ζέκαηα πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηα ελδηαθέξνληα, ηηο 

εκπεηξίεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε είλαη ε κνξθή 

δηδαζθαιίαο θαηά ηελ νπνία ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο εληαηνπνηείηαη θαη ε 

δηδαζθαιία παίξλεη εξγαζηεξηαθή κνξθή (Θενθηιίδεο, 1997; Μαηζαγγνχξα, 2003). 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο δελ είλαη κφλν ε εληαηνπνίεζε ησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ αιιά ζπζρεηίδνληαη θαη κε ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο εξγαζίαο πνπ ηηο 

ραξαθηεξίδνπλ ε απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ, ε θπζηθή επνπηεία θαη ν 

πξνβιεκαηηζκφο. 

Σα παηδηά κε «επξχηεηα-αλνηρηφηεηα» αλαθαιχπηνπλ ηε γλψζε ζε πνηθίια 

ζέκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο. 

πσο αλαθέξεη ν Μαηζαγγνχξαο (2002), ν Dressol νξίδεη έλα πξφγξακκα σο 

δηαζεκαηηθφ φηαλ ζε απηφ νη πξνζρεδηαζκέλεο καζεζηαθέο εκπεηξίεο φρη κφλν 

εθνδηάδνπλ ηνπο καζεηέο κε κηα εληαηνπνηεκέλε άπνςε ησλ θαζηεξσκέλσλ γλψζεσλ 
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αιιά αθφκα ηνπο σζεί λα αλαπηχζζνπλ ηηο δηαλνεηηθέο δπλάκεηο ηνπο, ψζηε λα 

θαηαλνήζνπλ ηηο λέεο ζπζρεηίζεηο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ λέα ζπζηήκαηα θαη δνκέο. 

Ο νξηζκφο πνπ δίλεηαη απφ ηνλ Good ζεσξεί φηη ην Γηαζεκαηηθφ Πξφγξακκα 

νξηνζεηεί ηελ χιε ησλ καζεκάησλ, εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ζηα πξαγκαηηθά 

πξνβιήκαηα, δηεπξχλεη ηηο πεξηνρέο έξεπλαο θαη κειέηεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε  λα 

ζπλελψζεη ηα πνηθίια μερσξηζηά ηκήκαηα ελφο πξνγξάκκαηνο ζε κηα ζεκαληηθή 

ζχλδεζε (εληαηνπνίεζε) (Αιαρηψηεο, 2001). 

ηε δηαζεκαηηθφηεηα ν ζρεδηαζκφο μεθηλά απφ ην θεληξηθφ ζέκα θαη πξνρσξά κε 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ελλνηψλ  πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ, θαζψο θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ 

νη έλλνηεο, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη δηαρσξηζηηθέο γξακκέο ησλ καζεκάησλ, 

αθνχ θχξηνο ζηφρνο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο. Ζ πην ραξαθηεξηζηηθή κνξθή 

δηαζεκαηηθφηεηαο είλαη ε δηαθιαδηθή ή ζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζηελ νπνία δελ 

αγλννχληαη παληειψο ηα φξηα ησλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, αιιά δελ 

αληηκεησπίδνληαη σο πιαίζηα νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο γλψζεο. ινη νη νξηζκνί γηα 

ην πξφγξακκα ηεο Γηαζεκαηηθφηεηαο ζπγθιίλνπλ ζηα παξαθάησ: 

α) ζην ζπλδπαζκφ ζεκάησλ-καζεκάησλ 

β)ζηελ έκθαζε ζηα projects 

γ)ζε επηπιένλ πεγέο- βνεζήκαηα, πέξα απφ ηα ζρνιηθά βηβιία 

δ)ζηηο αιιεινζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο έλλνηεο  

ε)ζηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ δεκηνπξγνχλ σο νξγαλσηηθέο δνκέο  

ζη)ζηελ επειημία ησλ σξνινγίσλ πξνγξακκάησλ  

δ)ζηελ επειημία ζην ζρεκαηηζκφ νκάδσλ εξγαζίαο.   

Ζ ζπγθξφηεζε ηεο γλψζεο κέζσ ησλ δηαζεκαηηθψλ κνξθψλ πξνθχπηεη απφ ηε 

δεκηνπξγηθή ζχλζεζε δηαθνξεηηθψλ ζεκαηηθψλ πεδίσλ, πνπ επηηπγράλεηαη κε έλα 

πςειφ επίπεδν γελίθεπζεο δνκψλ. Ζ γλψζε δελ έρεη ζηαηηθφ ραξαθηήξα αιιά 

νηθνδνκείηαη, κεηαζρεκαηίδεηαη, αλαθαηαζθεπάδεηαη δηαξθψο κέζα ζε κηα δηαδηθαζία 

ζπλερνχο αλαδήηεζεο θαη δηαπξαγκάηεπζεο ή αθφκα θαη ζχγθξνπζεο (γλσζηηθή 
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ζχγθξνπζε-ελλνηνινγηθή αιιαγή). Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ αθνξά ηε γλψζε ζε 

κνξθέο δηαζεκαηηθήο δηδαζθαιίαο είλαη ην θνηλσληθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν απηή 

ζπληειείηαη ( θνηλσληθφο θνλζηξνπθηηβηζκφο). 

1.3.2  Διεπιζηημονικόηηηα 

Ζ Γηεπηζηεκνληθφηεηα ζηνρεχεη θαη απηή ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ζρνιηθήο 

γλψζεο πνπ ζηα παξαδνζηαθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ εκθαλίδεηαη σο ζηαηηθή θαη 

ζηεγαλνπνηεκέλε. 

χκθσλα κε ηε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, δίλεηαη  ε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο 

ελφο ζέκαηνο (έλλνηα, θαηλφκελν) απφ ηελ πιεπξά δηαθνξεηηθψλ επηζηεκψλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζχλζεζεο ηεο γλψζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε απηή. Με ηνλ φξν 

δηεπηζηεκνληθφηεηα (inter-disciplinarity) αλαθεξφκαζηε ζηε ζεσξεηηθή αξρή 

νξγάλσζεο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ δηαηεξεί ηα δηαθξηηά καζήκαηα κε ηα 

ηδηαίηεξα πξνζδηνξηζηηθά ηνπο (νη νπζηψδεηο γλψζεηο, νη ζπζηεκηθέο ζρέζεηο) αιιά 

επηρεηξεί κε πνηθίινπο ηξφπνπο, ηερληθέο θαη πξνζεγγίζεηο λα θάλεη δηαζπλδέζεηο θαη 

ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δηαθνξεηηθψλ καζεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίζεη πιεξέζηεξε θαη ζθαηξηθφηεξε κειέηε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ 

(Θενθηιίδεο, 1997; Αιαρηψηεο, 2002; Alachiotis & Karatzia-Stavlioti, 2006). Δδψ ηα 

καζήκαηα δηαηεξνχλ ηα φξηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ην δεηνχκελν είλαη ε 

ζπλεχξεζε ηξφπσλ ζχκπξαμεο θαη ζπζρέηηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, γηα λα 

δηεπθνιχλεη ηνπο καζεηέο ζηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ πεξηερνκέλνπ ηνπο, ρσξίο λα 

απνκαθξχλνληαη απφ ηε ινγηθή εκπιεθνκέλσλ ζηε δηεπηζηεκνληθή ζχκπξαμε 

θιάδσλ. ηελ πεξίπησζε ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο ν ζρεδηαζκφο μεθηλά απφ ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ ηαπηνηήησλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δηαθνξεηηθψλ καζεκάησλ, 

πνπ πξέπεη λα θαηαθηεζνχλ. Έλα ζέκα πξνζεγγίδεηαη κε βάζε ην εξψηεκα «Ση κπνξεί 

θάζε ελφηεηα λα ζπλεηζθέξεη ζην κάζεκα; ». Έηζη ην ζέκα θαηέρεη δεπηεξεχνπζα 

ζέζε θαζψο θχξηνο ζηφρνο είλαη ε θαηάθηεζε ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ εκπιεθφκελσλ 

καζεκάησλ. Απηφ βέβαην ζεκαίλεη φηη ν εθπαηδεπηηθφο επσκίδεηαη ην θχξην βάξνο 

ηεο δηεπηζηεκνληθήο δηδαζθαιίαο θαη ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απηφ 

απαηηεί ζεσξεηηθή θαηάξηηζε, πνπ ζα ηνλ θαηαζηήζεη ηθαλφ λα γλσξίδεη, λα επηιέγεη 

πεγέο, δξαζηεξηφηεηεο, δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο, ηερληθέο αμηνιφγεζεο, βαζηά γλψζε 

θαη ηθαλφηεηα δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ζε θάζε θιάδν (Κνχζνπιαο, 2004; 

Υαηδεγεσξγίνπ, 2004). 
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Ο χλδεζκνο Παηδαγσγηθψλ Ηλζηηηνχησλ ηεο Δπξψπεο (CIDREE, 1999) ζηα 

πιαίζηα ησλ εξγαζηψλ κε ζέκα «Γηεπηζηεκνληθή Γηδαζθαιία θαη κάζεζε ζην ζρνιείν 

ηεο Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο» αλαθέξεηαη δηεμνδηθά ζηε θχζε θαη ηελ αμία ησλ 

δηεπηζηεκνληθψλ ζεκάησλ. Ο νξηζκφο ηεο έλλνηαο «δηεπηζηεκνληθά ζέκαηα» 

ζπλδέεηαη κε ηξεηο παξακέηξνπο α) ηελ αδπλακία πινπνίεζεο ηνπο κέζα ζηα πιαίζηα 

ελφο νπνηνπδήπνηε παξαδνζηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο β) ηελ αλαγθαηφηεηα 

χπαξμεο κηαο άιιεο κνξθήο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ή ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ 

νξγάλσζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαη γ) ηελ ηειείσο δηαθνξεηηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε 

ζε ζρέζε κε ηηο παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο θαη δηαδηθαζίεο. 

ην πιαίζην ηεο κειέηεο ηεο έλλνηαο  ηεο «δηεπηζηεκνληθφηεηαο» ζπγθξνηήζεθε 

ζηε ρψξα καο άηππε νκάδα εξεπλεηψλ θαη επηζηεκφλσλ, νη νπνίνη απφ ην 1980 κέρξη 

ην 1987 νξγάλσζαλ θαη ζπκκεηείραλ ζηνπο θχθινπο ηνπ εκηλαξίνπ γηα ηε 

Γηεπηζηεκνληθφηεηα (Παπαγνχλνο, 1998). ην εκηλάξην δηαηππψζεθε ε αδπλακία 

θάζε επηζηήκεο λα αληηκεησπίζεη απνθιεηζηηθά κε δηθά ηεο κέζα (ππνζέζεηο, 

κεζφδνπο θ.ά) ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κειέηε ηνπ ίδηνπ θαη ηνπ 

αληηθεηκέλνπ. Δπίζεο εμεηάζηεθαλ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε λνκηκφηεηα ηεο 

απνκφλσζεο ελφο θαηλνκέλνπ ή γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ ηα εξκελεπηηθφ πεδίν 

άιισλ επηζηεκψλ. ην ίδην εκηλάξην ηέινο έγηλαλ πξνζπάζεηεο γηα ηνλ εληνπηζκφ 

ησλ δηεπηζηεκνληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ επηκέξνπο επηζηεκψλ αιιά παξφιν απηά 

ε ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε ηνπ φξνπ «δηεπηζηεκνληθφηεηα» δελ θαηέζηε δπλαηή. 

Ίζσο δηφηη εθηφο απφ ηηο ζπγγέλεηεο κεηαμχ ησλ επηζηεκψλ, πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ νη 

ζπλζήθεο πνπ ζα επηηξέςνπλ λα γίλεη ε ππέξβαζε ησλ «θιεηζηψλ» νξίσλ ηνπο. 

1.4 Το θευπηηικό ςπόβαθπο ηηρ Διαθεμαηικήρ πποζέγγιζηρ 

ην θεθάιαην απηφ ζα κειεηήζνπκε ηφζν ηελ ςπρνινγηθή, φζν θαη ηε θηινζνθηθή 

πξνζέγγηζε ηεο Γηαζεκαηηθφηεηαο. 

1.4.1 Η  υστολογική θεφρηηική προζέγγιζη 
 

Ζ δηαζεκαηηθφηεηα ζηεξίδεηαη ζηα πνξίζκαηα ηεο Μνξθνινγηθήο Φπρνινγίαο 

(Κνιηάδεο, 2002). χκθσλα κε ηε Μνξθνινγηθή Φπρνινγία «ην φιν είλαη θάηη άιιν 

πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην άζξνηζκα ησλ κεξψλ ηνπ». Γηα λα θαηαλνήζνπκε ην 

επηζηεκνληθφ ππφβαζξν ηεο Μνξθνινγηθήο Φπρνινγίαο ζα  αλαθεξζνχκε ζε 

κεξηθνχο απφ ηνπο λφκνπο ηεο.  
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1. Ο λφκνο ηεο εηδνηξνπίαο. Αλαθέξεηαη ζηελ πξνδηάζεζε ηεο αλζξψπηλεο θχζεο 

λα νξγαλψλεη ηηο αλνξγάλσηεο θαηαζηάζεηο ζε νξγαλσκέλεο κνξθέο. 

2. Ο λφκνο ηεο κνξθήο θαη ηνπ βάζνπο. Απηφο ν λφκνο ζηεξίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ αληηιεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξψπνπ λα δηαθξίλεη ην βάζνο θαη ηε κνξθή. 

3. Ο λφκνο ηεο εγγχηεηαο. χκθσλα κε απηφ ην λφκν ηα αληηθείκελα πνπ 

βξίζθνληαη θνληά κεηαμχ ηνπο ζε ζρέζε κε ην ρψξν  θαη ην ρξφλν ηείλνπλ λα 

νξγαλσζνχλ ζε κηα κνξθή. 

4. Ο λφκνο ηεο νκνηφηεηαο. Ο λφκνο απηφο αλαθέξεηαη ζε αληηθείκελα κε θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη νκνηφηεηεο. Σέηνηα αληηθείκελα ηείλνπλ λα νξγαλσζνχλ ζε κηα 

κνξθή. 

5. Ο λφκνο ηεο θνηλήο θαηεχζπλζεο. χκθσλα κε απηφλ ηα εξεζίζκαηα πνπ 

παξνπζηάδνπλ νπηηθή ή αθνπζηηθή ζπλέρεηα ηείλνπλ λα γίλνπλ αληηιεπηά σο 

νξγαλσκέλα ζχλνια. 

6. Ο λφκνο ηεο κνξθηθήο απιφηεηαο ή ζπκκεηξίαο. χκθσλα κε απηφλ 

αληηιακβαλφκαζηε επθνιφηεξα απιέο θαη ζπκκεηξηθέο κνξθέο απφ φηη αληηθείκελα κε 

αζχκκεηξν θαη αθαλφληζην ζρήκα. 

7. Ο λφκνο ηεο νκνηφκνξθεο θίλεζεο. Σα εξεζίζκαηα ηνπ θηλνχληαη νκνηφκνξθα 

γίλνληαη επθνιφηεξα αληηιεπηά σο εληαίν ζχλνιν απφ φηη ηα νπηηθά εξεζίζκαηα πνπ 

βξίζθνληαη ζε εξεκία. 

Ο  Θενθηιίδεο (1997) κειέηεζε ηε δηαζεκαηηθφηεηα κέζα απφ ηελ Φπρνινγία ηνπ 

Παηδηνχ (Child study) ηνλίδνληαο  ηελ νξγαληθή νιφηεηα θαη ελφηεηα ηνπ ςπρηθνχ 

βίνπ θαη ζεσξψληαο φηη ην ζρνιείν πξέπεη λα αληηζηνηρίζεη ηελ νξγαληθή ζπλνρή θαη 

ελφηεηα ηεο θπζηθήο θαη θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ  αληηζηνίρηζε απηή 

επηηπγριαλεηαη απφ ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε (Θενθηιίδεο, 1997). 

Έρνπλ δηεμαρζεί  αξθεηέο έξεπλεο πνπ έγηλαλ κε άμνλα αλαθνξάο πψο έλα 

πξφγξακκα Γηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο επεξεάδεη ηνλ ηξφπν κάζεζεο ησλ παηδηψλ. Ο 

Shoemaker (1991) γξάθεη φηη  «ν αλζξψπηλνο εγθέθαινο  εληαηηθά δεηά ππνδείγκαηα 

/κνληέια θαη ςάρλεη γηα ζεκαζία/λνεκαηνδνηήζεηο αλάκεζα ζηα 

ππνδείγκαηα/κνληέια. Δπίζεο νη Caine θαη Caine (1991) θάλνληαο ζπζρεηίζεηο 

αλάκεζα ζηε λεπξνθπζηνινγία θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο κεζνδνινγίεο, ηζρπξίδνληαη φηη ε 

έξεπλα « γηα ζεκαζίεο θαη κνληέια είλαη ε βαζηθή δηαδηθαζία ηνπ αλζξψπηλνπ 

εγθεθάινπ.Σέινο, ζηνηρεία ηεο National Assessment of Educational Progress (Wulf, 

1995) αλαθέξνπλ φηη ελψ «νη καζεηέο καζαίλνπλ ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζε 
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βαζηθνχο ηνκείο καζεκάησλ, δελ κπνξνχλ λα κάζνπλ λα εθαξκφδνπλ ηε γλψζε απηή 

απνηειεζκαηηθά ζην λα ζθέπηνληαη θαη λα αηηηνινγνχλ.  

πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη ε Γηαζεκαηηθή Πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο 

βνεζά α) ζηελ εθαξκνγή θαη κεηαθνξά ηεο γλψζεο β)ζηελ αχμεζε ηεο παξψζεζεο 

θαη γ)ζηε βειηίσζε ηεο κάζεζεο. 

 

1.4.2 Η  θιλοζοθική θεφρηηική προζέγγιζη 
 

Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε έρεη ηηο θηινζνθηθέο βάζεηο ηεο ζηνλ πξαγκαηηζκφ θαη 

ηνλ ππαξμηζκφ. Ο πξαγκαηηζκφο αλαπηχρηεθε ην 19
ν
 αηψλα θαη είρε σο εηζεγεηέο 

ηνπο Ακεξηθάλνπο θηινζφθνπο Charles Pierce θαη Williams James. Ο ζπζρεηηζκφο 

ηεο δηδαθηηθήο κε ηε θηινζνθία πξαγκαηηζκνχ έγηλε απφ ην Dewey. Τπνζηεξίδεη  φηη 

ε απφθηεζε εκπεηξίαο είλαη απηή πνπ θηλεηνπνηεί ην άηνκν. Άιισζηε  ε δξάζε ζην 

πεξηβάιινλ ήηαλ θαη είλαη έλα δεηνχκελν ηεο αγσγήο ηνπ αλζξψπνπ.  

Ο ππαξμηζκφο είλαη θηινζνθηθή θίλεζε ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Ο θηιφζνθνο Soven Kier 

Kergaard ζεσξείηαη πξφδξνκνο απηήο ηεο θίλεζεο, ελψ αλζξσπηζηηθνί ςπρνιφγνη 

φπσο ν Erich Fromm, Abraham Maslow θαη Karl Rogers πξνζπάζεζαλ λα 

ζπζρεηίζνπλ ην θηινζνθηθφ θίλεκα ηνπ ππαξμηζκνχ κε ηελ εθπαίδεπζε. Ζ 

αθεηεξηαθή πξφηαζε ηνπ ππαξμηζκνχ είλαη «ππάξρσ, άξα ζθέθηνκαη». Ο ππαξμηζηήο 

δέρεηαη φηη ν άλζξσπνο πξψηα ππάξρεη θαη κεηά νξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ κέζα απφ ηηο 

επηινγέο πνπ θάλεη. Ο ππαξμηζκφο ηνλίδεη ηελ αηνκηθή ειεπζεξία θαη ηελ 

ππεπζπλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα δίλεη έκθαζε ζηηο επηινγέο πνπ θάλεη ην ίδην ην  άηνκν 

θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο απνηειψληαο έηζη ηνλ πξφδξνκν ηεο 

δηαζεκαηηθφηεηαο (Θενθηιίδεο, 1997). 

1.5 Η ιζηοπική εξέλιξη ηηρ διαθεμαηικήρ πποζέγγιζηρ  

Ζ ηδέα ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ζπδεηήζεθε πνιχ απφ ηελ επνρή αθφκε ηεο 

θιαζηθήο αξραηφηεηαο. Ο Πιάησλαο ζηελ Πνιηηεία ηνλίδεη φηη ηα καζήκαηα πξέπεη λα 

δηδαρηνχλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνηεινχλ αξκνληθή ελφηεηα. Δίλαη ππέξκαρνο 

ηεο εληαίαο θαη αδηαίξεηεο θχζεο ηεο γλψζεο. ην ζρεδηαζκφ ηεο Πνιηηείαο ησλ 

αξίζησλ ζεσξεί ηε δηαιεθηηθή σο κηα βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ην πέξαζκα ηνπ 

αλζξψπνπ απφ ηελ επαθή ηνπ κε ηηο «ζθηέο ησλ πξαγκάησλ» ζηελ επαθή κε ηα ίδηα 

ηα πξάγκαηα. Ζ δηαιεθηηθή επηηπγράλεηαη φηαλ «ηα καζήκαηα ζηελ εθπαίδεπζε ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο δελ δίλνληαη ρσξηζηά θαη ζθφξπηα αιιά παξνπζηάδνληαη 
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ζπληεηαγκέλα ζε έλα ζχλνιν, ψζηε λα κπνξνχλ κε κηα καηηά λα δηαθξίλνπλ ηηο 

ζρέζεηο πνπ έρνπλ νη επηζηήκνλεο κεηαμχ ηνπο θαη κε ηε θχζε ηνπ φληνο. Μφλν κε 

απηή ηε κέζνδν κπνξνχλ λα ζηεξεσζνχλ κέζα ηνπο νη γλψζεηο πνπ ζα απνθηήζνπλ» 

(Θενθηιίδεο, 1997; Υαηδεγεσξγίνπ, 2003; Alachiotis & Stavlioti-Karatzia, 2006 ). 

 Σα κελχκαηα απηά κέζσ ηνπ παηδαγσγηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ έθηαζαλ κέρξη ηηο 

κέξεο καο. Ο λεφηεξνο παηδαγσγηθφο θηιειεπζεξηζκφο αληιεί ηε δπλακηθή ηνπ απφ 

εμέρνπζεο θπζηνγλσκίεο ηνπ 18
νπ

 αηψλα θαη ηνπ 19
νπ

 αηψλα φπσο νη Rousseau, 

Pestalozzi, Montessori θ.ά. Σα θηινζνθηθά ξεχκαηα ηεο επνρήο-Φπζηνθξαηία θαη 

Πξαγκαηηζκφο ππνδείθλπαλ κεηαμχ άιισλ φηη ε κάζεζε πξέπεη λα μεθηλά θαη απφ ηα 

ίδηα ηα αληηθείκελα απφ ηελ ίδηα ηε θχζε. ηφρνο ηνπ αλζξψπνπ ζα πξέπεη λα είλαη ν 

εκπινπηηζκφο ηεο ππάξρνπζαο πείξαο. Σν άηνκν επελεξγεί ζην πεξηβάιινλ θαη 

παξαηεξεί ηα απνηειέζκαηα ησλ πξάμεσλ ηνπ. Έηζη, απμάλεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ 

αηφκνπ θαη επέξρεηαη ε δφκεζε ηεο λφεζεο. 

Ζ Γηαζεκαηηθφηεηα έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ Πξννδεπηηθή Αγσγή θαη ηελ 

Παηδαγσγηθή θίλεζε ηνπ Dewey (1956) θαη ησλ καζεηψλ ηνπ. Οη ηδέεο απηέο 

πξνεηνίκαζαλ ην έδαθνο γηα ηε δηακφξθσζε  ηεο Πξννδεπηηθήο Αγσγήο έηζη φπσο 

εθθξάζηεθε απφ ην Dewey ζηηο αξρέο  ηνπ 20
νπ

 αηψλα ζηηο ΖΠΑ θαη ζην ζρνιείν 

εξγαζίαο ην νπνίν επηθξάηεζε ζηελ Κεληξηθή θαη Γπηηθή Δπξψπε θαηά ηε δηάξθεηα  

ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Ο θχξηνο εθθξαζηήο ηεο Πξννδεπηηθήο Αγσγήο  ν νπνίνο φξηζε 

ηελ εθπαίδεπζε σο θνηλσληθή δηαδηθαζία, ππνζηήξημε φηη ην ζρνιείν  ζα πξέπεη λα 

αλαπαξάγεη ηε ζχγρξνλε θαζεκεξηλή δσή ελφο παηδηνχ, εθθηλψληαο απφ ηα βηψκαηα 

ηνπ. Απνξξίπηεη ηελ νξγάλσζε ηεο γλψζεο κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν γηαηί δε 

ιακβάλεη ππφςε ηηο εκπεηξίεο ηνπ παηδηνχ. 

Οη εθπξφζσπνη ηνπ ρνιείνπ Δξγαζίαο (Gaudig, Kershensteiner, Hadow, 

Ploweden) απνξξίπηνπλ ην παξαδνζηαθφ ζρνιείν σο ινγνθνπηθφ θαη βεξκπαιηζηηθφ 

θαη πξνηείλνπλ ηε δεκηνπξγία ελφο ζρνιείνπ-εξγαζηεξίνπ φπνπ καζεηήο 

δξαζηεξηνπνηείηαη κέζσ ηεο έξεπλαο θαη ε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ ηνλ νδεγεί ζηε 

γλψζε θαη ηελ εθεχξεζε ηεο αιήζεηαο.  

Βαζηθέο αξρέο ηνπ ζρνιείνπ εξγαζίαο ήηαλ: 
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-ε αξρή ηεο εξγαζίαο ζπκππθλψλεηαη ζηε θξάζε «learning by doing». Ο καζεηήο 

δελ απνθηά κφλν ζεσξεηηθέο γλψζεηο αιιά ηηο κεηνπζηψλεη ζε πξάμε. Ζ πξφζιεςε 

ηεο γλψζεο επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ παηρληδηνχ. 

-αξρή ηεο ζπλεξγαζίαο. Οη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

εληάζζνληαη ζε νκάδεο, ζπλεξγάδνληαη, ζπλδηαιέγνληαη, θνηλσληθνπνηνχληαη. 

          ηελ Διιάδα ν Γεικνχδνο έλζεξκνο ππνζηεξηθηήο ηνπ ρνιείνπ Δξγαζίαο 

πξνζπάζεζε λα εθαξκφζεη ηηο ηδέεο ηνπ. Οη πξνζπάζεηεο πνπ θαηέβαιε γηα ηελ 

αλακφξθσζε ηεο παηδείαο ήηαλ αηειέζθνξεο (Γεψξγαο, 1993). 

Απφ ηελ παηδαγσγηθή θίλεζε πξνέθπςαλ δπν κνξθέο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο. 

Ζ πξψηε είλαη ε κέζνδνο ησλ πξνβιεκάησλ κε εηζεγεηή ηνπο ην Dewey (1956) θαη ε 

δεχηεξε είλαη ε κέζνδνο ησλ project θαη εηζεγεηήο ηεο είλαη ν Kilpatrick (1918). 

ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ν Young (Παπαγνχλνο, 1998) κε αθεηεξία ηε δηαηχπσζε 

ησλ Ζolt θαη Chomsky φηη ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ζπγθξνηνχληαη απφ 

απηφλνκα, ζηεγαλνπνηεκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ δε δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 

δηεπηζηεκνληθήο εμέηαζεο ζεκάησλ φπσο ε αλεξγία, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο θ.ά. 

δηαηππψλεη ηελ πξφηαζε ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ «γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ» κε 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο. ην πιαίζην ηνπ ίδηνπ πξνβιεκαηηζκνχ ν Bernstein (1991) έθαλε 

ιφγν γηα ηελ θαηάηαμε θαη ην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο γλψζεο. Αθφκε ν Piaget 

ππνζηεξίδεη φηη ν ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα γίλεη ε πξννδεπηηθή 

θαηάξγεζε ησλ νξίσλ αλάκεζα ζηηο επηζηήκεο. 

Οη ππεξαζπηζηέο ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο πηζηεχνπλ φηη νη πνηθίιεο κνξθέο 

ηεο γλψζεο, κέζσ ησλ ζεκάησλ, εληαηνπνηνχληαη θαη κε ηελ εληαηνπνηεκέλε ηνπο 

κνξθή ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ θαη ζηελ θνηλσληθή 

ηνπο ελζσκάησζε, άζρεηα απφ ηελ θνηλσληθή ηνπο πξνέιεπζε. Σα ζέκαηα πνπ 

επηιέγνληαη λα δηεξεπλεζνχλ είλαη δεηήκαηα πξνζσπηθνχ, θνηλσληθνχ ή 

επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο. Ζ επηινγή γίλεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο 

ησλ καζεηψλ γηα πξνζσπηθή λνεκαηνδφηεζε ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη ηνπ θφζκνπ. Σα 

ζέκαηα πξνθαινχλ πξνβιεκαηηζκνχο θαη δηιήκκαηα ζηα άηνκα, αληηπαξαζέζεηο ζηελ 

θνηλσλία θαη απνθηνχλ ιχζε. Σα πξνβιήκαηα γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηά θαη λα 

θαηαθέξνπλ λα επηιπζνχλ πξνυπνζέηνπλ ηελ νπζηαζηηθή εκπινθή δπν ή 

πεξηζζνηέξσλ. 
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1.6 Η Σύγσπονη διαθεμαηικόηηηα και οι λόγοι επανεμθάνιζηρ 
ηηρ 

Απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ην αίηεκα γηα δηαζεκαηηθή εληαηνπνίεζε ησλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο επαλεκθαλίζηεθε κε 

επηηαθηηθφηεξν ηξφπν, κε πεηζηηθφηεξε επηρεηξεκαηνινγία απφ ηνπο εθπξνζψπνπο 

ηεο νπκαληζηηθήο θαη θξηηηθήο παηδαγσγηθήο. Οη ιφγνη πνπ ην αίηεκα γηα δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε επαλήιζε είλαη επηζηεκνινγηθνί, ςπρνινγηθνί, θνηλσληθν-νηθνλνκηθνί 

θαη παηδαγσγηθνί. 

Επιζηημονικοί λόγοι  

Απφ ην Γηαθσηηζκφ κέρξη ηε βηνκεραληθή επνρή ε επηζηήκε βαζίζηεθε ζηε 

λεπηψλεηα αληίιεςε ηνπ θφζκνπ, κε ζηαζεξνχο θπζηθνχο  λφκνπο βαζηδφκελνπο ζηε 

ζρέζε αηηίαο-απνηειέζκαηνο θαη ηελ αηηηνθξαηηθή εμήγεζε  ηνπ θφζκνπ. Ζ 

θαξηεζηαλή θηινζνθία ζπλέβαιε ζηελ άπνςε φηη είλαη δπλαηή ε απφθηεζε βέβαηεο 

γλψζεο κέζσ ησλ καζεκαηηθψλ. Έηζη  νξγαλψζεθε ην ζρνιείν κε βάζε ηηο αξρέο ηεο 

κεραληζηηθήο θνζκναληίιεςεο, κε ηερλνθξαηηθή νξγάλσζε θαη δηαθξηηά καζήκαηα 

(Γαβαιάο, 1998).  

Ζ κεραληζηηθή ζεψξεζε ηνπ θφζκνπ εγθαηαιείθζεθε θαη νη ζχγρξνλεο ζεσξίεο 

ηνπ ράνπο θαη ηεο πξνζαξκνζηηθήο ζπζηεκηθήο ππνζηεξίδνπλ φηη ν θφζκνο είλαη 

νξγαλσκέλνο ζε ζπζηήκαηα θαη φια καδί  απνηεινχλ κέξνο επξχηεξσλ ππεξ-

ζπζηεκάησλ. Ο θφζκνο εκθαλίδεη πνιππινθφηεηα θαη νη ζρέζεηο πνπ δηέπνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ δελ είλαη γξακκηθέο αιιά ζρέζεηο αιιειεμάξηεζεο θαη 

αιιειεπίδξαζεο θαη νδεγνχλ ζε ζπλερείο κεηαβνιέο. Δπηθξαηνχλ νη έλλνηεο ηνπ φινπ 

ηεο αηαμίαο, ηεο αβεβαηφηεηαο, ηεο δηππνθεηκεληθφηεηαο, ηνπ απξφνπηνπ, ηεο 

αιιειεπίδξαζεο, ηεο θπθινηεξηθήο αληί ηεο γξακκηθήο ζρέζεο, ηεο δηθηπαθήο δνκήο 

αληί ηεο ηεξαξρηθήο.  

Ζ πξνζέγγηζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο γίλεηαη κέζσ νιηζηηθψλ θαη ζπζηεκηθψλ 

κνληέισλ εξκελείαο. Ζ πξαγκαηηθφηεηα απαξηίδεηαη απφ πνιχπινθα ζπζηήκαηα ηα 

νπνία  αιιειεπηδξνχλ γηα απηφ παξακεξίζηεθε ε απηνλνκία ησλ επηζηεκψλ θαη 

θπξηαξρεί ε ζέζε γηα ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ επηζηεκψλ. Ζ γλψζε απνθηά λφεκα 

κφλν ζηε δηεπηζηεκνληθή ηεο κνξθή γηα ηηο πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο δσήο, γίλεηαη 

απνηειεζκαηηθή θαη ρξεζηηθή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θαηφρνπο ηεο λα 
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λνεκαηνδνηνχλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη λα δηακνξθψλνπλ ζέζεηο ζηελ πξνζσπηθή θαη 

θνηλσληθή ηνπο δξάζε (Κεθέο, 2001).  

Ζ γλψζε δελ είλαη νχηε νξηζηηθή νχηε θαζνιηθή αιιά δπλεηηθή θαη θνηλσληθά 

πξνζδηνξηζκέλε, επνκέλσο νη επηζηεκνληθέο γλψζεηο δελ πξέπεη λα είλαη άθακπηα 

δηαξζξσκέλεο θαη νξηνζεηεκέλεο. Οη θνηλσληθνί παξάγνληεο παίδνπλ ξφιν ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο γλψζεο, γηα απηφ ε γλψζε πξέπεη λα ζπζρεηίδεηαη κε απζεληηθέο 

θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο (Beane, 1997). 

Ψστολογικοί λόγοι. 

Παιηέο ςπρνινγηθέο ζεσξίεο ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο Γηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο. Ζ 

Μνξθνινγηθή Φπρνινγία θάλεη ιφγν γηα ηελ αξρή ηεο νιφηεηαο πνπ δηέπεη ηελ 

αλζξψπηλε αληίιεςε. Ζ ζέζε απηή παξαπέκπεη ζε νιηζηηθέο ζεσξίεο θαη κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο φπσο θπξίσο είλαη νη δηαζεκαηηθέο (Σνκαζίδεο, 1997). 

Ζ Φπρνινγία ηνπ Παηδηνχ επηζεκαίλεη φηη ππάξρεη νιφηεηα θαη ελφηεηα ηνπ 

ςπρηθνχ βίνπ. Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε επηρεηξεί λα αληηζηνηρίζεη ηελ νξγαληθή 

ζπλνρή κε ηελ ελφηεηα ηεο θπζηθήο θαη θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

(Υαηδεγεσξγίνπ, 2001). 

Ζ ζρνιή ςπρνινγίαο ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ (constructivism) απνηειεί ηελ 

επηθξαηέζηεξε ζεσξία κάζεζεο ζηελ επνρή καο θαη επηζεκαίλεη φηη ε κάζεζε 

ζπληειείηαη κέζα ζε απζεληηθέο θαηαζηάζεηο (Σζειθέο, 2002). Ζ ηδέα απηή 

εθαξκφδεηαη  ζηα δηαζεκαηηθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ εκπινπηίδνπλ ην 

πξφγξακκα ηνπο κε ζέκα πξνζσπηθνχ ελδηαθέξνληνο. Μηα  αθφκε βαζηθή ηδέα ηνπ 

επνηθνδνκεηηζκνχ είλαη φηη ε γλψζε δε κεηαβηβάδεηαη απφ ην δάζθαιν ζην καζεηή, 

αιιά νηθνδνκείηαη κε δηαδηθαζίεο έληαμεο ησλ πιεξνθνξηψλ ζηα πξνυπάξρνληα 

λνεηηθά ζρήκαηα, ηα νπνία ηξνπνπνηνχληαη κε ηελ έληαμε λέσλ δεδνκέλσλ. Ζ 

κάζεζε είλαη γλσζηηθή δηαδηθαζία, θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλε, αλαπηχζζεηαη κέζα 

ζε πιαίζην αιιειεπίδξαζεο φπνπ ηα άηνκα δηαπξαγκαηεχνληαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο 

λνεκαηνδνηήζεηο κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία αλήθνπλ 

(Αιαρηψηεο, 2003; Μαηζαγγνχξαο, 2003; Alachiotis & Karatzia-Stavlioti, 2006). 

Ζ εθαξκνγή ησλ ηδεψλ ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ησλ 

βησκαηηθψλ, ζπιινγηθψλ θαη νιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ. Οη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο 

θαζίζηαληαη βησκαηηθέο φηαλ νη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπζρεηίδνπλ ηηο λέεο 
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εκπεηξίεο κε ηελ πξνεγνχκελε γλψζε ηνπο, λα ζπζρεηίδνπλ ηηο λέεο εκπεηξίεο κε ηελ 

πξνεγνχκελε γλψζε ηνπο. Καζίζηαληαη νιηζηηθέο φηαλ μεθηλνχλ απφ ηηο εκπεηξίεο 

ησλ καζεηψλ θαη ζηνρεχνπλ ζηε ζχιιεςε ηεο επξχηεξεο εηθφλαο ησλ πξαγκάησλ 

πνπ κειεηνχλ ( Xαηδεγεσξγίνπ, 2003; Μαηζαγγνχξαο, 2003). 

Μηα αθφκε ςπρνινγηθή ζεσξία πνπ πξνζθέξεη ζηήξημε ζηε δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε είλαη ε ζεσξία  πνιιαπιψλ ηχπσλ λνεκνζχλεο ηνπ Gardener (1993). 

Τπνζηεξίδεη φηη ην ζρνιείν πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο ηχπνπο λνεκνζχλεο 

θαη λα κελ πεξηνξίδεηαη ζηε γισζζηθή θαη ινγηθν-καζεκαηηθή λνεκνζχλε. Ζ 

δηαζεκαηηθφηεηα επηρεηξεί λα απεπζπλζεί θαη ζηνπο νθηψ ηχπνπο λνεκνζχλεο. 

Παιδαγφγικοί λόγοι 

Οη παηδαγσγηθνί ιφγνη πνπ επαλέθεξαλ ην αίηεκα γηα επαλεκθάληζε ηεο 

Γηαζεκαηηθφηεηαο ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ 

θαη κε ηηο επηπηψζεηο ηεο εθπαίδεπζεο ζηα άηνκα θαη ηελ θνηλσλία. 

 Ο Bernstein (1991) ππνζηήξημε φηη ε απζηεξή ηαμηλφκεζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο 

ζε δηαθξηηά αληηθείκελα ππνηάζζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο θαη 

εληάζζεη ην ζρνιείν ζηε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο. Σα παξαδνζηαθά 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, κε ηα αθεξεκέλα θαη άζρεηα κεηαμχ ηνπο ζχλνια γλψζεσλ 

είλαη κε αλαγλσξίζηκα απφ πνιινχο καζεηέο θπξίσο απφ φζνπο πξνέξρνληαη απφ 

ρακειά κνξθσηηθά ζηξψκαηα. Αληίζεηα, ηα εληαηνπνηεκέλα (integrated) 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ ζπγρσλεχνπλ ηελ αλεπίζεκε βησκαηηθή γλψζε ησλ 

καζεηψλ κε ηελ επίζεκε ζρνιηθή θαη νδεγνχλ ζηε ζπγθξφηεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

ελεξγνχ καζεηή πνπ κπνξεί λα εμειηρζεί ζε ελεξγφ πνιίηε, κηα ηέηνηα πξννπηηθή 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ αηφκσλ θαη ηελ θνηλσληθή αλαζπγθξφηεζε. 

Σα δηαζεκαηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζεσξνχληαη φηη επηδξνχλ ζεηηθά ζε 

εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο. Οη καζεηέο θαηαλννχλ θαη εθαξκφδνπλ επθνιφηεξα ηε 

ζρνιηθή γλψζε, απνθηνχλ ζθαηξηθφηεξε αληίιεςε γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη 

αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ηνπο ηθαλφηεηα (Custer, 1996). Οη 

εθπαηδεπηηθνί αλαπηχζζνπλ ζεηηθφηεξεο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο θαη απνθηνχλ 

επειημία ζην δηδαθηηθφ ηνπο έξγν κέζα ζε έλα πιαίζην ζπιινγηθφηεηαο θαη 

ζπλαδειθηθφηεηαο ζηε ζρνιηθή κνλάδα αθνχ απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία  κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθψλ δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ (Mathison et al., 1997). 
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Αθφκα θαη νη απψηεξεο επηδηψμεηο ηεο εθπαίδεπζεο πξνσζνχληαη επθνιφηεξα 

κέζα απφ ηηο δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο. Ζ πην ζεκαληηθή απφ απηέο ηηο επηδηψμεηο 

είλαη ε θνηλσληθή έληαμε φισλ ησλ καζεηψλ αθφκα θαη απηψλ πνπ πξνζέξρνληαη ζην 

ζρνιείν κε κεησκέλεο λνεηηθέο δπλαηφηεηεο ή απηψλ πνπ γηα ιφγνπο θνηλσληθήο θαη 

εζληθήο πξνέιεπζεο πξνζέξρνληαη κε πεξηνξηζκέλεο πξννπηηθέο θνηλσληθήο έληαμεο. 

Απηφ κπνξεί λα γίλεη γηαηί νη δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο πξνζθέξνπλ ηε γλψζε ζε 

θαηαλνεηή θαη πξνζπειάζηκε γηα φινπο κνξθή θαη επηιέγνπλ κνξθέο θνηλσληθήο 

νξγάλσζεο ηεο ηάμεο πνπ πξνσζνχλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, δεκνθξαηηθέο ζηάζεηο 

θαη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο ζπληεινχλ ζηελ θνηλσληθή έληαμε φισλ ησλ καζεηψλ 

(Beane, 1997). Γεκηνπξγνχλ πιαίζην ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο κέζα ζην νπνίν νη 

καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη δελ είλαη κφλν απηφλνκα άηνκα αιιά θαη κέιε νκάδσλ. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν θνηλσληθνπνηνχληαη θαη αλαπηχζζνπλ ηελ ππεπζπλφηεηα. 

Κοινφνικο-οικονομικοί λόγοι 

Ζ θνηλσλία εμειίζζεηαη θαη πεξλά απφ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

πξνζπαζεί λα δηακνξθψζεη ηνπο πνιίηεο ηεο. Σν ζρνιείν σο θνηλσληθφο ζηαζκφο 

παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν αθνχ επηρεηξείηαη λα αληηζηνηρίζεη ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο, ηελ 

επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία κε ηελ εθπαίδεπζε ( Θενθηιίδεο, 1997; Μαηζαγγνχξαο, 

2003). 

ηα πιαίζηα ηεο βηνκεραληθήο θνηλσλίαο αλαπηχρζεθε ην ζρνιείν ησλ ηειεπηαίσλ 

αηψλσλ (Μαηζαίνπ, 2002). Ζ κεηαβηνκεραληθή θνηλσλία ζήκεξα πξνζδηνξίδεη απφ 

ηέζζεξα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: α) ηελ εθξεθηηθή παξαγσγή γλψζεο, β)ηηο 

παγθνζκηνπνηεκέλεο ζρέζεηο )ηηο αιιαγέο ζην ρψξν  εξγαζίαο θαη δ)απφ ηελ αχμεζε 

έληνλσλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ φπσο ν  ξαηζηζκφο, ε μελνθνβία θ.ά.(Φινπξήο- 

Παζζηάο, 2000). 

ηε κεηαβηνκεραληθή θνηλσλία ην ζρνιείν θαιείηαη λα πξνεηνηκάζεη ηνπο καζεηέο 

λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξίδνληαη δεκηνπξγηθά ηελ αζάθεηα πνπ δεκηνπξγνχλ νη 

ζπλερείο κεηαβνιέο θαη ν φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ. Να είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφδνπλ 

ηηο γλψζεηο πνπ απνθηνχλ ζηε ζρνιηθή ηνπο εθπαίδεπζε ζε απζεληηθέο θαηαζηάζεηο. 

Να αλαπηχμνπλ ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο 

ζπκκεηνρήο ζε ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη αμηνιφγεζεο 

πνιχπινθσλ ζρεδίσλ δξάζεο. Να θαηαλννχλ πνιχπινθεο θαηαζηάζεηο θαη λα 

ιακβάλνπλ θξίζηκεο απνθάζεηο θάησ απφ ηελ πίεζε ηνπ ρξφλνπ (Μαηζαγγνχξαο, 



 

 

Γηαζεκαηηθή θαη Γηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία 

 

2003). Σα κέιε ηεο κεηαβηνκεραληθήο θνηλσλίαο θαινχληαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ 

φηη είλαη πνιίηεο ηνπ πνιχ-πνιηηηζκηθνχ θφζκνπ πνπ δελ έρεη ηε ζηαζεξφηεηα ζεζκψλ 

θαη αμηψλ πνπ είρε ε βηνκεραληθή θνηλσλία κε ηελ εζληθή, πνιηηηζηηθή θαη 

ζξεζθεπηηθή νκνηνγέλεηα (Μαθξάθεο, 1996). 

εκαληηθέο αιιαγέο έρνπλ ζπληειεζηεί ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο θαη ηεο παξαγσγήο, 

νη νπνίεο καο απνκαθξχλνπλ απφ ην πξφηππν ηεο καδηθήο παξαγσγήο κε ηηο 

γξαθεηνθξαηηθέ; Ηεξαξρίεο θαη νδεγνχλ ζε κηθξφηεξα επέιηθηα δίθηπα κε ηζφηηκεο 

ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο (Γαβαιάο, 1998). ηα λέα πιαίζηα εξγαζίαο ην άηνκν νθείιεη λα 

ζπλεξγάδεηαη, λα παίξλεη πξσηνβνπιίεο, λα θξίλεη, λα επηιχεη πξνβιήκαηα θαη λα 

ρεηξίδεηαη ηελ πξνεγνχκελε ηερλνινγία. Ζ λέα επνρή απαηηεί πξφζσπα κε επέιηθηε 

πξνζσπηθφηεηα θαη ειαζηηθνχο ξφινπο πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα ρεηξίδνληαη ηελ 

νξγαλσκέλε πνιππινθφηεηα (Bernstein, 1991). ηηο λέεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο ην 

ζρνιείν αλαιακβάλεη φρη κφλν ηελ πξνψζεζε ηεο κάζεζεο αιιά θαη ηε δηαρείξηζε 

πηεζηηθψλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ θαη φηαλ απηφ δελ επαξθεί δεκηνπξγνχληαη λέα 

δηδαθηηθά αληηθείκελα δηεπηζηεκνληθήο ή δηαζεκαηηθήο θχζεο (Klein, 1995). Σέηνηα  

γηα παξάδεηγκα είλαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, ηεο ζρνιηθήο βίαο, ηνπ ηερλνινγηθνχ θαη πιεξνθνξηαθνχ 

αλαιθαβεηηζκνχ θ.α πνπ απαηηνχλ ιχζε απφ ην ζρνιείν. 

Με απηά ηα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα παξαδνζηαθά πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ ζεσξνχληαη αθαηάιιεια. Απαηηείηαη ε ζχληαμε δηεπηζηεκνληθψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ ζα πξνσζνχλ ηελ ελεξγή κάζεζε, ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο, ηελ ελζάξξπλζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ  απηφ-

κάζεζεο (Benjamin, 1989). Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε απνηειεί ηελ πιένλ πξαθηηθή 

θαη νηθνλνκηθή θίλεζε πνπ κπνξεί λα επηθέξεη πνιιέο απφ ηηο επηζπκεηέο αιιαγέο 

ζηελ εθπαίδεπζε, ζην καθξν-επίπεδν ηνπ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζην κηθξν-

επίπεδν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ( CIDREE, Π.Η., 1999). 
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Κεφάλαιο Β΄ 

ΜΟΡΦΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

2.1 Σςμμεηοσικέρ μοπθέρ διδαζκαλίαρ 

Οη ζπκκεηνρηθέο κνξθέο ηεο δηδαζθαιίαο βαζίδνληαη ζηε ζπκκεηνρηθή κάζεζε,  

γηα ηελ νπνία ην «καλζάλεηλ» δελ αληηκεησπίδεηαη σο απφθηεζε εμαηνκηθεπκέλεο 

γλψζεο θαη θαηαλφεζεο ηνπ θφζκνπ κέζα ζηε ζθέςε ησλ καζεηψλ, αιιά σο 

ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε πεξηβάιινληα-πιαίζηα ζηα νπνία αλήθνπλ. 

Χο ζπνπδαηφηεξνη εθπξφζσπνη απηνχ ηνπ ξεχκαηνο, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζηηο 

θηινζνθηθέο αξρέο ηεο δηαιεθηηθήο, αλαθέξνληαη νη: Vygotsky, Rubinstein, Leontief, 

Holzkamp, Dreier, Rogoff, Engeström θαη Lave/Wenger.  

      ην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρηθήο κάζεζεο φινη νη καζεηέο αληηκεησπίδνληαη σο 

ίζνη, ε εηεξφηεηα αληηκεησπίδεηαη κε ζεβαζκφ, δεκηνπξγνχληαη επθαηξίεο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο δσήο ησλ παηδηψλ κε δπζθνιίεο θαη ε πεξηζσξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ 

ηείλεη λα εθιείςεη. Σα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη πεξηζζφηεξεο ρψξεο θαη εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα πξνζπαζνχλ λα πηνζεηήζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ζηα ζρνιεία ηνπο 

πξαθηηθέο πνπ λα πξνσζνχλ ηελ ζπκκεηνρηθή κάζεζε. 

2.1 Μοπθέρ Διαθεμαηικόηηηαρ – Σςμμεηοσικήρ διδαζκαλίαρ 

 
2.1.1 Η μέθοδος ηφν προβλημάηφν  

Έλαο γεληθφο  νξηζκφο γηα ην ηη είλαη πξφβιεκα αλαθέξεη φηη είλαη «κηα δπλακηθή 

θαηάζηαζε, ε νπνία ζηελ παξνχζα κνξθή ηεο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή γηα ην άηνκν. 

Έηζη ην άηνκν είλαη ππνρξεσκέλν κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο θαη πξάμεηο λα 

δηαθνξνπνηήζεη ηελ αξρηθή θαηάζηαζε, σζφηνπ ζχκθσλα κε νξηζκέλα θξηηήξηα γίλεη 

ηθαλνπνηεηηθή, ηειηθή θαηάζηαζε( Καλάθεο, 2001). 

Ζ κέζνδνο πξνβιεκάησλ κε εηζεγεηή ην Dewey (1956) απνηειεί ηελ πξψηε 

γλσζηή κνξθή δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο δηδαζθαιίαο, κε ηε παξαθάησ πνξεία 
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δξάζεο. ηελ πξψηε θάζε ηίζεηαη ην πξφβιεκα ή δηαηππψλεηαη ε ππφζεζε . ζηε 

ζπλέρεηα ν καζεηήο θαη ν δάζθαινο θαζνξίδνπλ ηνπο φξνπο ηνπ πξνβιήκαηνο 

επηζεκαίλνληαο παξάιιεια ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ. ηε ζπλέρεηα κεηά ηελ 

αλάθιεζε ηεο πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο ηνπο πξνβαίλνπλ ζηε δηαηχπσζε ππνζέζεσλ 

νη νπνίεο πηζαλφηαηα ζα ζπκβάιινπλ ζηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Οη καζεηέο 

αλαηξέρνπλ ζε πεγέο, ζπιιέγνπλ, ηαμηλνκνχλ, νξγαλψλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο, 

αμηνινγνχλ ηα δεδνκέλα, εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα θαη ηειηθψο  επηιέγνπλ ηελ 

θαηαιιειφηεξε απφ ηηο ππνζέζεηο ε νπνία δνθηκάδεηαη ζηελ πξάμε θαη δηαπηζηψλεηαη 

αλ επαιεζεχεηαη ή απνξξίπηεηαη. Αλ επαιεζεπηεί απνηειεί ηε λέα γλψζε ε νπνία 

εθαξκφδεηαη ζε λέεο παξεκθεξείο πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Οη καζεηέο κέζσ ηεο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ δηεπξχλνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο θαη ηηο γλψζεηο ηνπο 

(Σξηιηαλφο, 1991). 

 

2.1.2 Η μέθοδος project (Μέθοδος ζτεδίφν) 

 

Ζ δεχηεξε κνξθή δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη ε κέζνδνο project κε εηζεγεηή 

ηνλ Kilpatrick (1918). H κέζνδνο απηή πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή γλψζεο κε δηάθνξα 

κέζα, κε ζθνπφ ηε ζπκπιήξσζε ηεζζάξσλ βαζηθψλ ηχπσλ ζρεδίσλ α) πξαθηηθέο 

εθαξκνγέο β) εθηίκεζε κηαο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο γ) ιχζε πξνβιήκαηνο θαη δ) 

πιήξεο θαηάθηεζε κηαο δεμηφηεηαο ή γλψζεο. Ο Kilpatrick δεκνζίεπζε ηηο αξρέο πνπ 

δηέπνπλ ηε κέζνδν project. ην επίθεληξν ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο ηνπνζεηείηαη ν 

εθπαηδεπφκελνο ν νπνίνο πξνβάιιεη ηελ απηελέξγεηα ηνπ ζηε ζρνιηθή ηάμε. Ο 

καζεηήο έρεη ηνλ πξψην ξφιν ζην ζρνιείν, δξα ειεχζεξα, ζπιινγηθά, θαηαζηξψλεη 

ζρέδηα θαη πξνζπαζεί λα ιχζεη πξνβιήκαηα ρσξίο αλαζηνιέο θαη ζε ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα.  

  Ζ κέζνδνο project νξίδεηαη σο κηα αλνηθηή θαη ζπγρξφλσο ζπιινγηθή 

δηαδηθαζία κάζεζεο, ηα φξηα ηεο νπνίαο δελ είλαη απζηεξά θαζνξηζκέλα αιιά 

κεηαβάιινληαη αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε θαηεχζπλζε πνπ επηθξαηεί φηαλ 

εθαξκφδεηαη θαη αλάινγα κε ην ελδηαθέξνλ πνπ επηδεηθλχνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζε 

απηήλ (Frey, 1986). Δίλαη έλα πιέγκα δηδαθηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ σο 

αθφξκεζε βησκαηηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ πξνζπαζνχλ λα εηζάγνπλ ηνλ εθπαηδεπφκελν 

ζηνλ θφζκν ηεο γλψζεο, κε ζεκείν αλαθνξάο ηα βηψκαηα ηνπ (Υξπζαθίδεο, 2004). 
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Δίλαη αλάγθεο, απνξίεο θαη πξνβιήκαηα πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή 

θαζψο θαη απφ εκπεηξίεο θαη ηηο αλεζπρίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην καζεηή απφ ηνλ 

θνηλσληθφ πεξίγπξν πνπ δεη θαη κεγαιψλεη. Ζ κέζνδνο  project ζε αληίζεζε κε ηηο 

παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο είλαη έλαο  ηξφπνο νκαδηθήο δηδαζθαιίαο ζηελ 

νπνία ζπκκεηέρνπλ απνθαζηζηηθά φινη. Σελ πξσηνβνπιία γηα λα επηιέμνπλ ην ζέκα  

ηελ παίξλνπλ ηα παηδηά. Δίλαη κηα ζχλζεηε κνξθή δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Βαζηθφ 

γλψξηζκα ηεο είλαη φηη βάδεη ην καζεηή κπξνζηά ζε έλα πξφβιεκα, γηα λα ληψζεη ηελ 

επηζπκία λα γεθπξψζεη ην ράζκα κεηαμχ ηεο πξνυπάξρνπζαο εκπεηξίαο θαη ηνπ 

αγλψζηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ εμεηάδεη. Μαζαίλεη θάπνηνο φηαλ αληηκεησπίδεη 

πξνβιήκαηα πνπ ηα ζεσξεί δηθά ηνπ κε εζσηεξηθή απηνθπξηαξρία θαη εμσηεξηθή 

δξάζε. Ζ κέζνδνο απηή ζπλδέεη ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε (Frey, 1986).    

 Ο  Υξπζαθίδεο (2004) αλαθέξεηαη ζηηο ηέζζεξηο θάζεηο ηεο κεζφδνπ: ηε θάζε 

Πξνβιεκαηηζκνχ, ηε θάζε ρεδηαζκνχ, ηε θάζε Τινπνίεζεο θαη ηειεπηαία ηε θάζε 

Αμηνιφγεζεο. 

 ηελ πξψηε θάζε ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ μεθηλά έλα πξφγξακκα project κε πνιινχο 

ηξφπνπο, φπσο απφ έλα γεγνλφο, έλα αληηθείκελν ή θάηη πνπ κπνξεί λα έρεη 

πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ. Σα παηδηά ζε απηή ηε θάζε ζπδεηνχλ, 

αληαιιάζζνπλ απφςεηο, πεπνηζήζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνχο γηα λα εληνπίζνπλ ην 

πξφβιεκα εθείλν πνπ ζα απνηειέζεη αληηθείκελν  ηδηαίηεξεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη 

δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο (Υξπζαθίδεο, 2004). εκαληηθφ ζηνηρείν ζε απηή ηε θάζε 

είλαη ε θξηηηθή αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ κέρξη λα πεηχρνπλ κηα 

θνηλή βάζε ζπλελλφεζεο (Frey, 1986). ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ε νκάδα θαηαιήγεη 

ζε αθηηλσηφ δηάγξακκα κε εξσηήζεηο πξνο δηεξεχλεζε. Ζ  νκάδα ζα απνθαζίζεη κε 

ηη ζα αζρνιεζεί ν θαζέλαο, ηη ππνρξεψζεηο ζα αλαιάβεη θαη ζε πνηεο πεγέο ζα 

αλαηξέμεη (Υξπζαθίδεο, 2004). ηε θάζε ηεο πινπνίεζεο ε νκάδα θαιείηαη λα θέξεη 

εηο πέξαο ην έξγν ηεο. Ζ θάζε απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ δξάζε, ζπλεξγαζία θαη 

πινπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ. ζν πην πεηπρεκέλε είλαη ε ζπγθξφηεζε ησλ νκάδσλ 

ηφζν πην απνηειεζκαηηθά κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ. ε απηή ηε θάζε ππάξρεη ην 

ελδερφκελν λα ηξνπνπνηεζεί ην αξρηθφ ζρέδην αλ ζηελ πξάμε δηαηππσζνχλ 

δπζθνιίεο, ειιείςεηο ή απφθιηζε απφ ηνπο ζηφρνπο (Σαξαηφξε-Σζoιαθίδνπ, 2002). 

ε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα παξεκβάιινληαη δηαιείκκαηα ελεκέξσζεο θαη 

αλαηξνθνδφηεζεο. Αληαιιάζζνληαη πιεξνθνξίεο αλάκεζα ζε κέιε ησλ νκάδσλ, 
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εληνπίδνληαη ηπρφλ ιάζε θαη αλάκεζα  θαη νξγαλψλνληαη ηα επφκελα βήκαηα. ηε 

θάζε ηνπ απνινγηζκνχ ηεο πνξείαο  αμηνιφγεζεο ε νκάδα αμηνινγεί ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δνπιεηάο ηεο θαη εμεηάδεη αλ επηηεχρζεθαλ νη αξρηθνί ζηφρνη ή 

δηαπηζηψλεη φηη νη ζηφρνη είλαη επηηεχμηκνη.  

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ project είλαη πνιιά: νκαδηθή εξγαζία, πξαθηηθή 

εξγαζία, ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή, ειεπζεξία ηνπ καζεηή, αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ, 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, απφθηεζε γλψζεσλ θ.ά ηα νπνία θαζηζηνχλ ηε κέζνδν 

δεκνθηιή δηφηη απνζθνπεί φρη κφλν ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ αιιά θαη 

ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο. Ζ Βατλά (1996) ζεσξεί φηη ε 

κέζνδνο απηή έρεη πνιιά θνηλά κε ηε κέζνδν επίιπζεο πξνβιεκάησλ αιιά είλαη 

επξχηεξε απηήο θαη θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε κέζνδνο project ηε 

ζπκπεξηιακβάλεη. ηε κέζνδν project ην θέληξν βάξνπο κεηαηίζεηαη απφ ην δάζθαιν 

ζην καζεηή, απφ ηελ αηνκηθή ζηε ζπιινγηθή κνξθή εξγαζίαο. Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη 

ζπκβνπιεπηηθφ θαη θαζνδεγεηηθφ ξφιν κε έκθαζε ζην επηθνηλσληαθφ έξγν. Βνεζά 

ζηελ πξφνδν ηεο έξεπλαο, ελζαξξχλεη θαη εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ησλ παηδηψλ ζηνπο 

ζηφρνπο πνπ έρνπλ ζέζεη (Υξπζαθίδεο, 2004). 

εκαληηθή επίζεο ζεσξεί ν Υξπζαθίδεο ηε ζπλεξγαζία κε εμσζρνιηθνχο θνξείο 

κέζα απφ ηελ πξνθνξηθή ή γξαπηή επηθνηλσλία, θαζψο θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ 

γνλέσλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ ηνπο. Ζ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ 

ζεσξείηαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο κεζφδνπ 

(Υξπζαθίδεο, 2004). 

 Σα ζρέδηα εξγαζία κε πεξηερφκελν δηαπνιηηηζκηθφ-πνιππνιηηηζκηθφ βνεζνχλ ηνπο 

καζεηέο λα πξνζεγγίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο λα αλαγλσξίδνπλ θαη 

λα ζέβνληαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα, λα αλαπηχμνπλ κέζσ ηεο βησκαηηθήο-

ζπλαηζζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο απαιιαγκέλεο απφ 

πξνθαηαιήςεηο, ζηεξεφηππα, γεληθεχζεηο θαη ξαηζηζηηθέο αληηιήςεηο, έηζη ψζηε λα 

ακβιπλζνχλ νη δηαθξίζεηο θαη λα βειηησζεί ε απηνεηθφλα φισλ ησλ παηδηψλ 

(Γθφβαξεο, 2009). 
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2.2 Ομαδοζςνεπγαηική μέθοδορ 

 Ζ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο είλαη κηα κνξθή δηδαζθαιίαο φπνπ ε νξγάλσζε ηεο 

ζηεξίδεηαη ζε κηθξν-νκάδεο καζεηψλ θαη ζηηο ζπλεξγαηηθέο ζρέζεηο πνπ 

αλαπηχζζνπλ  κεηαμχ ηνπο. 

Δλαο νξηζκφο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ πνπ δηαηππψζεθε απφ ηνπο 

Υαηδεδήκνπ θαη Σαξαηφξε (2001: 112) ππνζηεξίδεη φηη ε «νκαδηθή δηδαζθαιία είλαη 

κηα κνξθή δηδαζθαιίαο πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο λα 

καζαίλεη ν έλαο απφ ηνλ άιιν. Βνεζά λα κάζνπλ, παξνηξχλνληαο ηνπο λα αλαιάβνπλ 

νη ίδηνη πξσηνβνπιία, λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ελεξγά. Δίλαη κηα κνξθή πνπ ζπκβάιιεη 

ζην λα γλσξίζεη ν έλαο ηνλ άιιν, αλαπηχζζνληαο έηζη θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

κεηαμχ ηνπο». Κπξηφηεξνο εθθξαζηήο ηεο κεζφδνπ ππήξμε ν Dewey (1956) πνπ 

ζηήξημε ζζελαξά ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία. Θεσξνχζε ηε κέζνδν πνιχ 

ζεκαληηθή γηα δπν ιφγνπο: α) γηαηί πίζηεπε φηη πξνάγεη ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ 

αηφκνπ θαη ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο θνηλσλίαο θαη β) γηαηί θπξίσο κέζα απφ ηελ 

νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν πξαγκαηνπνηείηαη ε βησκαηηθή κάζεζε. 

Ζ Κνηλσληθή Φπρνινγία  κε θπξηφηεξν εθπξφζσπν ηεο ηνλ Allport 

(Μαηζαγγνχξαο, 2003) ππνζηεξίδεη φηη κέζσ ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ 

κπνξνχλ λα ακβιπλζνχλ θάπνηεο θνηλσληθέο πξνθαηαιήςεηο απέλαληη ζε νκάδεο 

επαίζζεηεο ηνπ πιεζπζκνχ π.ρ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, αδχλακνη καζεηέο, 

αιινδαπνί θ.ά. γηα λα εμαιεηθζνχλ νη νπνηεζδήπνηε δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη 

λα εμαζθαιηζηνχλ ίζεο επθαηξίεο εθπαίδεπζεο γηα φινπο. 

Έλαο αθφκε Κνηλσληθφο Φπρνιφγνο ν Lewin (Lewin & Lewin,1982)  πνπ 

αζρνιείηαη κε ηε δπλακηθή ησλ νκάδσλ ζην έξγν ηνπ «Πεηξάκαηα γηα ηνλ θνηλσληθφ 

ρψξν», πξνζπαζεί κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα κέιε ηεο 

νκάδαο θαη ηνλ αξρεγφ, ην θιίκα ηεο νκάδαο, ηηο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ κε άιιεο 

νκάδεο λα δηαηππψζεη ηε δπλακηθή εμέιημε ησλ νκάδσλ. 

Απφ ηε ρνιή Φπρνινγίαο ηεο Γλσζηηθήο Αλάπηπμεο θαη απφ ηνλ Κνηλσληθφ 

Δπνηθνδνκεηηζκφ ν εθθξαζηήο ηεο Vygotsky ππνζηεξίδεη φηη ην άηνκν καζαίλεη 

επηθνηλσλψληαο κε ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Ο Vygotsky φηαλ κίιεζε γηα ηε 

«Εψλε Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο» αλαγλψξηζε ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο αηνκηθήο θαη 

νκαδηθήο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. ξηζε ηε δψλε απηή σο ην θελφ πνπ ππάξρεη γηα ηα 
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παηδηά κεηαμχ ηνπ ηη κπνξεί λα θάλεη έλα παηδί κφλν ηνπ θαη ηνπ ηη κπνξεί λα θάλεη κε 

ηε βνήζεηα θάπνηνπ άιινπ (Παλαγάθνο, 2002). 

Σελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν ππνζηεξίδνπλ επηζηήκνλεο θαη απφ άιινπο ρψξνπο 

κε εθπαηδεπηηθνχο. Ο πνηιηηεηνιφγνο Axelrod θαη ν βηνιφγνο  Dawkins ηζρπξίδνληαη 

φηη ηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα εμειίζζνληαη θαιχηεξα κέζα απφ ζπιινγηθέο θαη 

ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη φρη κέζα απφ αληαγσληζηηθέο» (Μαηζαγγνχξαο, 2003). 

Ζ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο ζηελ επνρή καο βξίζθεηαη ζηελ επηθαηξφηεηα θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ φπσο ην 

Οινήκεξν ρνιείν, ε Δπέιηθηε Εψλε, Πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο θ.ά.). 

Καηά ην Μαηζαγγνχξα (2003) ε νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο είλαη πςίζηεο 

ζεκαζίαο γηα πνιινχο ιφγνπο: 

-ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα είλαη δχζθνιν ζηελ επνρή καο λα αληηκεησπηζηνχλ απφ 

κεκνλσκέλα άηνκα αιιά ρξεηάδεηαη ζπιινγηθή δξάζε θαη δηεπηζηεκνληθή 

αληηκεηψπηζε. 

-ιφγσ ηεο έληνλεο πιεζπζκηαθήο θηλεηηθφηεηαο νη θνηλσλίεο άιιαμαλ θαη 

κεηαηξάπεθαλ ζε πνιπεζληθέο-πνιππνιηηηζκηθέο. Γηα λα θαηαθέξνπλ νη θνηλσλίεο 

ζήκεξα λα πξννδεχζνπλ ρξεηάδεηαη λα παξακεξίζνπλ ηηο φπνηεο πξνθαηαιήςεηο θαη 

ζηεξεφηππα έρνπλ θαη λα πξνάγνπλ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αιιεινβνήζεηα κεηαμχ 

ησλ κειψλ ηνπο. Σν ζρνιείν θαιείηαη λα δψζεη έκθαζε ζηελ θνηλσληθή κάζεζε θαη 

ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. 

-ε νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο ζπκβάιιεη  ζηε κάζεζε θαη ηελ ςπρνθνηλσληθή 

αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ. Οη γλσζηηθνί ςπρνιφγνη ππνζηεξίδνπλ φηη απνηειεί ηδαληθφ 

πιαίζην γηα αλαδηνξγάλσζε εκηηειψλ ελλνηψλ θαη αληηιήςεσλ. Οη θνηλσληθνί 

ςπρνιφγνη ππνζηεξίδνπλ φηη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο πξνάγεηαη ε 

απηναληίιεςε ησλ καζεηψλ θαη εζσηεξηθεχνληαη νη θνηλσληθνί ξφινη· επίζεο κε ηελ 

νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν εμαζθαιίδεηαη ε ελεξγφο εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ηξφπν θπζηθφ θαη αβίαζην. Οη καζεηέο απηελεξγνχλ, 

αληαιιάζζνπλ γλψκεο, αλαθνηλψλνπλ απνηειέζκαηα, δηεξεπλνχλ ζηνηρεία θαη 

απνθηνχλ γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. 
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Με ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν αληηκεησπίδνληαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 

θαη πεηζαξρίαο αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαη ζηελ αλνκνηνγέλεηα ηεο 

ηάμεο. Ζ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο ζπκβάιιεη ζηε γλσζηηθή, θνηλσληθή θαη εζηθή 

αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ. Ο καζεηήο θαιιηεξγεί δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνλ πξνεηνηκάζνπλ 

γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ζηελ ελήιηθε δσή ,φπσο ε ζπλεξγαηηθφηεηα, ν ζεβαζκφο ηνπ 

άιινπ, ε απηνλνκία, ε επηθνηλσλία, ε θνηλσληθφηεηα, ε απφθηεζε εκπηζηνζχλεο ζηνλ 

εαπηφ ηνπ, κέζσ ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ζην κάζεκα θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

ζπκβνιήο ηνπ ζηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζηφρνπ. Δηδηθά ζηηο κεγαινππφιεηο ε 

θαιιηέξγεηα θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ζην πιαίζην ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο 

ζεσξείηαη ηδηαίηεξα επεξγεηηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθφηεηαο ηνπ παηδηνχ. Ο 

εθπαηδεπηηθφο πξηλ πξνρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ είλαη απαξαίηεην λα ηελ 

έρεη κειεηήζεη ζε βάζνο θαη λα είλαη ζε ζέζε ν ίδηνο λα αλαιάβεη έλα δηαθνξεηηθφ 

ξφιν πεξηζζφηεξν ζπληνληζηηθφ θαη ζπκβνπιεπηηθφ. εκαληηθή ζεσξείηαη ε ζπκβνιή 

ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ ζηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη 

κεηαμχ ησλ δηδαζθνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο, ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

άγρνπο ησλ καζεηψλ, ζηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ιφγσ ηεο ελεξγεηηθήο 

ηνπο ζπκκεηνρήο ζην κάζεκα (Μαηζαγγνχξαο, 2003). 

2.3 Μάθηζη με ανακάλςτη. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο απνηειεί κηα ηδηαίηεξα πεξίπινθή δηεξγαζία ε νπνία 

ζχκθσλα κε ηηο λεψηεξεο έξεπλεο πξνυπνζέηεη ηελ ασηενέργεια ηοσ μαθηηή/ηης 

μαθήηριας). Ζ αξρή ηεο απηελέξγεηαο ηνπ καζεηή/ηεο καζήηξηαο («κάζεζε κέζα απφ 

ηελ πξάμε», ―learning by doing‖, ηνπ J. Dewey) ζηεξίδεηαη ζηε βάζε ηεο 

πξνεγνχκελεο αξρήο, θαζψο θαη ζηελ παξαδνρή φηη ε κάζεζε δελ είλαη ε απιή 

κεηαβίβαζε ηεο γλψζεο απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ζηνλ καζεηή/ζηελ καζήηξηα, αιιά 

ε αλαθάιπςή ηεο απφ ηνλ ίδην ηνλ καζεηή/ηελ καζήηξηα κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ/ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ (θαζνδεγνχκελε αλαθάιπςε, δηεξεπλεηηθή κέζνδνο ηνπ J. Bruner). 

Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα κάζεη ζηνλ καζεηή/ζηελ καζήηξηα πώο λα καζαίλεη 

κέζσ γεληθψλ ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο. Απηφ απνηειεί ην «θιεηδί» πνπ ρξεηάδεηαη ν 

λένο άλζξσπνο, γηα λα «μεθιεηδψλεη» δηά βίνπ ηε κάζεζε. Γη‘ απηφ, ηα ζχγρξνλα 

Πξνγξάκκαηα πνπδψλ  δίλνπλ πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηε κέζνδν δηδαζθαιίαο (ζην 

πώο), ρσξίο λα παξαγλσξίδεη δηφινπ ην πεξηερόκελν (ην ηη). Ζ λέα γλψζε ζηεξίδεηαη 

ζηε γλψζε πνπ είρε ν καζεηήο/ε καζήηξηα γηα ην ζέκα κέρξη ηε ζηηγκή ηεο 

δηδαζθαιίαο. Ζ γλψζε δελ είλαη πιεξνθνξίεο θαη απνηακίεπζε δεδνκέλσλ ζην κπαιφ 
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ηνπ καζεηή/ηεο καζήηξηαο, αιιά κηα πξνζσπηθή θαη δηαπξνζσπηθή δηείζδπζε ζηε 

δσή θαη ζηηο πνηθίιεο εθθάλζεηο ηεο κε ζθνπφ ηελ «απνθσδηθνπνίεζή» ηεο. Ζ 

«απνθσδηθνπνίεζε» απηή είλαη κία δηαιεθηηθή ζηηγκή ζηνλ ρξφλν, θαηά ηελ νπνία ε 

ζπλείδεζε αληηκεησπίδεη ηελ θσδηθνπνηεκέλε θαηάζηαζε -ζηελ πεξίπησζή απηή ην 

ζξεζθεπηηθφ θαηλφκελν- θαη, αθελφο, ηελ θαηαλνεί ζε βάζνο θαη, αθεηέξνπ, 

ηνπνζεηείηαη ζε ζρέζε κε απηή. Έηζη, κε ηε γλψζε θάζε ηδηαίηεξν θαη μερσξηζηφ 

πξφζσπν, θάζε καζεηήο/καζήηξηα, νπζηαζηηθά απειεπζεξψλεηαη θαη βξίζθεη ηε ζέζε 

ηνπ/ηεο ζηνλ θφζκν απηφ, απνθηψληαο έλα βαζηθφ εθφδην. (Κνπθνπλάξαο Ληάγθεο, 

2015, ζ.190 θ.ε.). Παξάιιεια κε ηελ ελεξγεηηθή κάζεζε, φκσο, ελδηαθέξεηαη λα 

δψζεη ζηνλ καζεηή/ζηελ καζήηξηα θαη ηα απαξαίηεηα εθφδηα, ψζηε λα εθαξκφζεη ηε 

λέα γλψζε ζε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

2.4. Σςνεπγαηική μάθηζη.  

Καηά ηνπο L. Vygotsky θαη J. Bruner (Vygotsky, 1998[1978]; Bruner, 2007[1996]; 

1997[1990]), ε κάζεζε είλαη θνηλσληθή θαη ζπλεξγαηηθή δξαζηεξηφηεηα. O L. 

Vygotsky ππνζηήξημε φηη καζαίλνπκε κέζσ αιιειεπηδξάζεσλ θαη επηθνηλσλίαο κε 

ηνπο άιινπο θαη εμήγεζε πψο ηα θνηλσληθά πεξηβάιινληα επεξεάδνπλ ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία.  Τπνζηήξημε φηη ε κάζεζε ιακβάλεη ρψξα κέζσ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ 

πνπ έρνπλ νη καζεηέο/καζήηξηεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο/ηηο ζπκκαζήηξηέο ηνπο. Οκνίσο 

θαη ν Bruner επεζήκαλε φηη ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε παίδεη έλα νπζηαζηηθφ ξφιν 

ζηε γλσζηηθή θαη γισζζηθή αλάπηπμε. Έηζη, έλα νκαδνζπλεξγαηηθφ 

πεξηβάιινλ  κεγηζηνπνηεί ηελ ηθαλφηεηα αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ άιιν, κέζσ ηεο 

ζπδήηεζεο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αλαηξνθνδφηεζεο. Ζ ζπιινγηθή επηθνηλσλία θαη 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηε δφκεζε ηεο γλψζεο. Έηζη, ηα 

ζχγρξνλα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ αμηνπνηψληαο ηηο έλλνηεο ηεο δηαζεκαηηθήο θαη 

δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο, ελζαξξχλνπλ ηελ εξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο, δηφηη απηή 

ζεσξείηαη παηδαγσγηθά απνηειεζκαηηθή γηα ηε κεηάδνζε γλψζεσλ θαη ζηξαηεγηθψλ 

(Μαηζαγγνχξαο, 2008). 

 

 



 

41 

 

2.4.1 Βιφμαηική μέθοδος  

 

Ζ βησκαηηθή κάζεζε βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηελ εκθάληζε ηεο 

δηαζεκαηηθφηεηαο. Με ηνλ φξν βησκαηηθή κάζεζε ή βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

γλψζεο ελλνείηαη ε δηαδηθαζία πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο κέζσ ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο 

αλαδήηεζεο λνήκαηνο ζε απηήλ. 

Ζ βησκαηηθή κάζεζε απαηηεί ηελ άκεζε εκπινθή ηνπ καζεηή ν νπνίνο δελ είλαη 

απιφο παξαηεξεηήο ηνπ αληηθεηκέλνπ-θαηλνκέλνπ πνπ κειεηάηαη αιιά ζπκκεηέρεη κε 

ελέξγεηεο, ζηνραζκφ πάλσ ζην ζέκα θαη δξάζε. Ζ βησκαηηθή κάζεζε αλαθέξεηαη ζηε 

δηαδηθαζία θαηαλφεζεο ηνπ εαπηνχ (απηνγλσζία)θαη ησλ εκπεηξηψλ καο. Απηή ε φςε 

ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο αληαπνθξίλεηαη ζηελ αλάγθε αλάπηπμεο ηνπ ζπλφινπ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ ζεβαζκνχ θαη απνδνρήο 

(Κακαξηλνχ, 2000). Ζ βησκαηηθή κάζεζε ζρεηίδεηαη κε επηηαγέο, νξφζεκα ζηελ 

Ηζηνξία ηεο Παηδαγσγηθήο φπσο «learning by doing»ηνπ Dewey ηε κάζεζε κέζσ 

αλαθάιπςεο ηνπ Bruner, ηε κέζνδν project ηνπ Frey, ηελ εθπαίδεπζε ηθαλνηήησλ 

δσήο, ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε θ.ά (Κακαξηλνχ, 2000).Σειηθά ε βησκαηηθή κάζεζε 

ζηεξίδεηαη ζε δπν παξαδνρέο: θάζε καζεηήο ζα σθειεζεί απφ ηηο εκπεηξίεο θαη φινη νη 

καζεηέο αληηκεησπίδνληαη κε ηελ ίδηα εθηίκεζε θαη ζεβαζκφ δηφηη έρνπλ ηελ ίδηα αμία. 

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ησλ βησκάησλ είλαη φηη δελ είλαη δπλαηφ λα επαλαιεθζνχλ 

απφ άιιεο νκάδεο ζηα πιαίζηα εξγαζίαο γηαηί ε ζχλζεζε θαη ε δπλακηθή θάζε νκάδαο 

είλαη δηαθνξεηηθή (Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξηνπ, 1980). Έλα αθφκε ζηνηρείν πνπ 

εληζρχεη ηελ πηνζέηεζε ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο, πξνέξρεηαη απφ ην ρψξν ηεο 

πνιιαπιήο λνεκνζχλεο. Οη βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ απεπζχλνληαη κφλν ζηνπο 

καζεηέο πνπ έρνπλ αλεπηπγκέλε ηε ινγηθνκαζεκαηηθή θαη γισζζηθή λνεκνζχλε, αιιά 

αληίζεηα επλνεί φινπο ηνπο ηχπνπο λνεκνζχλεο θαη έρεη σο ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα θαη 

ησλ άιισλ κνξθψλ λνεκνζχλεο. Βαζηθφ ξφιν παίδεη ν εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο πξέπεη 

λα δηνξγαλψζεη παηδαγσγηθέο εκπεηξίεο, λα ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα ζηνραζηνχλ 

πάλσ ζηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο ηδέεο, ηηο αμίεο, ηηο ζηάζεηο ηνπο θαη λα δεκηνπξγήζεη κηα 

αηκφζθαηξα ζπλαηζζεκαηηθήο ππνζηήξημεο θαη απνδνρήο, λα είλαη ζε ζέζε λα 

κνηξάδεηαη κε ην καζεηή ην επηθνηλσληαθφ παηρλίδη ηεο κάζεζεο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ρξεζηκνπνηεζεί σο αθεηεξία ην ππάξρνλ γλσζηηθφ επίπεδν ησλ 

καζεηψλ, ψζηε νη λέεο πιεξνθνξίεο λα ηνπνζεηνχληαη ζε ήδε ππάξρνληα γλσζηηθά 
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ζρήκαηα. Ο Ausubel ππνζηεξίδεη φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε δηάγλσζε ηνπ ηη ήδε 

μέξνπλ νη καζεηέο θαη ε πξνζαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο ζην επίπεδν ηνπο. ηε ζπλέρεηα 

ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί απηφ πνπ ήδε γλσξίδνπλ νη καζεηέο κε απηφ πνπ ζα κάζνπλ 

(Μαηζαγγνχξαο, 2003). 

Ζ πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη λα αξρίζεη απφ ηα πην γεληθά ζεκεία θαη 

ζηαδηαθά λα πξνρσξήζεη ζε ιεπηνκέξεηεο. Οη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη 

λα  δνκεζνχλ έηζη ψζηε λα ζπζρεηίδνπλ ηηο λέεο έλλνηεο κεηαμχ ηνπο θαη κε ηηο ήδε 

γλσζηέο. Να εληνπηζηνχλ νη βαζηθφηεξεο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηεπηζηεκνληθή κειέηε ηνπ δεηήκαηνο θαη λα επηιεγνχλ νη θαηαιιειφηεξεο γηα ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο κέζνδνη. Να γίλεη επαιήζεπζε ηεο θαηλνχξηαο γλψζεο κε 

βάζε ηηο πξνεγνχκελεο θαη ηέινο λα αμηνινγεζεί ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο 

(Κακαξηλνχ, 2000). Ζ βησκαηηθή κάζεζε έρεη επηθξηζεί φηη ππεξεθηηκά ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη δελ αληηιακβάλεηαη φηη νη πεξηζζφηεξνη δελ έρνπλ νχηε 

ηηο λνεηηθέο δπλαηφηεηεο νχηε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο πξνυπνζέζεηο, ψζηε κέζα απφ ηελ 

αηνκηθή ηνπο πνξεία λα νδεγεζνχλ ζηελ αλαθάιπςε ησλ επηζηεκνληθψλ ηδεψλ 

(Κφθνηαο, 2002).  

Καηά ηνπο παηδαγσγνχο Mary Kalantzis θαη Bill Cope,  γλψζε δελ είλαη κφλν νη 

πιεξνθνξίεο θαη νη κλήκεο πνπ απνζεθεχνπκε ζηνλ εγθέθαιφ καο, αιιά θαη νη 

αηζζήζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά καο. Ζ γλψζε επίζεο είλαη έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν, 

θαζψο  ηελ απνθηνχκε κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε άιινπο αλζξψπνπο (γιψζζα, 

εηθφλεο, αθνχζκαηα, εκπεηξίεο θ.ιπ.).  Γλψζε επνκέλσο είλαη φια φζα είκαζηε θαη 

θάλνπκε καδί κε ηνπο άιινπο. Γη‘ απηνχο ηνπο ιφγνπο ε βησκαηηθή κέζνδνο ζπλδπάδεη 

ηηο γλσζηαθέο δηαδηθαζίεο κε δξαζηεξηφηεηεο (Kalantzis & Cope, 2013). Ζ κέζνδνο 

ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα βαζηθά ζηάδηα, αλάινγα κε ηηο γλσζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη ηα 

επηζπκεηά πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα. Σα βήκαηα ηεο βησκαηηθήο κεζφδνπ είλαη 

ηέζζεξα (4): Βηψλνληαο, Ννεκαηνδνηψληαο, Αλαιχνληαο, Δθαξκφδνληαο θαη ζα 

αλαιπζνχλ δηεμνδηθά κε παξαδείγκαηα δηδαθηηθήο πξνζνκνίσζεο ζην επφκελν κέξνο 

Β‘ ηνπ αλά ρείξαο βηβιίνπ. 
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2.4.2 Διερεσνηηική μέθοδος 

 

Αζθαιψο δελ πξφθεηηαη γηα θάηη λέν ζηνλ ρψξν ηεο παηδαγσγηθήο, θαζψο 

ππνζηεξίρζεθε ζηηο αξρέο ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα απφ ηνλ Ακεξηθαλφ παηδαγσγφ J. 

Dewey, ν νπνίνο θαη θαζηέξσζε ηελ επηζηεκνληθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ εληφο 

ηεο δηδαθηηθήο δηεξγαζίαο κε ηα εμήο ζηάδηα: α. θαζνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο, β. 

δηαηχπσζε ππνζέζεσλ, γ. ζπιινγή θαη νξγάλσζε πιεξνθνξηψλ, δ. έιεγρνο 

ππνζέζεσλ θαη ε. δηαηχπσζε ηειηθψλ ζπκπεξαζκάησλ. Βξίζθεηαη ζηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε κε ηελ επνηθνδνκεηηθή παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, θαζψο θαη νη δχν έρνπλ 

ζην επίθεληξν ηεο πξνβιεκαηηθήο ηνπο ηνλ καζεηή θαη ην πψο απηφο νηθνδνκεί 

ελεξγά ηε γλψζε. 

ζνλ αθνξά ηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε ηα πεξηζζφηεξα ζέκαηα πνπ εμεηάδνληαη, 

εγείξνπλ εξσηήκαηα πνπ ρξήδνπλ δηεξεχλεζεο, αξθεί ν εθπαηδεπηηθφο λα 

δηακνξθψζεη (π.ρ. κε κηα εηζαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα) έλα θιίκα αλαδήηεζεο ζηελ 

ηάμε, ελζαξξχλνληαο ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ, λα δηαηππψζνπλ θαη λα 

δηεξεπλήζνπλ φινη καδί ην πξφβιεκα. ηηο δηεξεπλεηηθέο δηδαθηηθέο δηεξγαζίεο ν 

εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγεί σο θαζνδεγεηήο θαη νξγαλσηήο ηεο δνπιεηάο πνπ πξέπεη λα 

γίλεη: επηιέγεη θαη παξέρεη πιηθφ -θαηάιιειν θαη πξνζηηφ ζηνπο καζεηέο- απφ 

πνηθηιία πεγψλ  ή ηνπο θαζνδεγεί λα ην εληνπίζνπλ νη ίδηνη. ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

νξγάλσζεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο δηακφξθσζεο θαη ειέγρνπ ησλ 

ππνζέζεσλ ειέγρεη ηελ εκπινθή φισλ ησλ καζεηψλ, ζηεξίδεη ηελ πξνζπάζεηά ηνπο, 

ζπκκεηέρεη ζηελ ηπρφλ αλαδηαηχπσζε ηνπ εξσηήκαηνο, νξγαλψλεη ελαιιαθηηθέο 

επηινγέο θαη δξαζηεξηφηεηεο, πξνζέρεη ψζηε λα κε δεκηνπξγεζνχλ παξεθθιίζεηο πνπ 

απνηξέπνπλ ηελ έξεπλα.   

Ζ δηεξεπλεηηθή δηδαζθαιία είλαη επέιηθηε θαη κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ζε καζεηέο 

θάζε ειηθίαο, ππνδνκήο θαη δπλαηνηήησλ αιιά ρξεηάδεηαη ζνβαξφ πξνγξακκαηηζκφ 

θαη ζρεδηαζκφ, πξνζεθηηθή νξγάλσζε θαη ζπλερή αλαδηακφξθσζε. Οη δηεξεπλεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα, φηαλ ζπλδπάδνληαη κε ηηο 

νκαδνζπλεξγαηηθέο.  

Ο Clive Erricker πξνζπάζεζε λα ελψζεη ην ράζκα κεηαμχ ηεο ζεσξίαο ηεο 

παηδαγσγηθήο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο ζηελ ηάμε θαη ηαπηφρξνλα λα βξεη έλαλ 

ηξφπν, ψζηε νη καζεηέο/καζήηξηεο λα αλαπηχζζνληαη πξνζσπηθά θαη πλεπκαηηθά.  

Έηζη θαηέιεμε ζηα πέληε βήκαηα ηεο δηεξεπλεηηθήο κεζφδνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

νη καζεηέο/καζήηξηεο -φπσο θαη ζηε βησκαηηθή κέζνδν-  έρνπλ ηελ επθαηξία λα 
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κειεηήζνπλ κηα έλλνηα μεθηλψληαο πάιη απφ πξνζσπηθέο εκπεηξίεο θαη εξσηήκαηα, 

θαη ζηαδηαθά λα νδεγεζνχλ ζε βαζχηεξε θαηαλφεζε θαη αθνκνίσζε ηεο έλλνηαο ζε 

ζρέζε κε ηε ζξεζθεία (Erricker, 2010). ε ζρέζε κε ηε βησκαηηθή κέζνδν, ε 

δηεξεπλεηηθή είλαη αλνηρηή ζε πεξηζζφηεξεο εξκελεπηηθέο δηαδηθαζίεο, κειεηά ηελ 

πνιππινθφηεηα ησλ ελλνηψλ θαη ηηο πξνθιήζεηο ηνπο, θαη αθήλεη πεξηζζφηεξα 

πεξηζψξηα θξηηηθήο ζηάζεο (ζε δεηήκαηα φπσο ε βία, ηα βηνεζηθά δηιήκκαηα θ.ιπ.), 

πξάγκα πνπ ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζηηο κεγαιχηεξεο ιπθεηαθέο ηάμεηο, γη‘ απηφ θαη 

πξνηείλεηαη ζπρλφηεξα γη‘ απηέο ηηο ειηθίεο (Κνπθνπλάξαο-Ληάγθεο, 2012). Σα 

βήκαηα ηεο Γηεξεπλεηηθήο Μεζφδνπ (Πεξηγξάθνληαο, Δθαξκφδνληαο, Γηεξεπλψληαο, 

Αλαπιαηζηψλνληαο, Αμηνινγψληαο), ζα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά κε παξαδείγκαηα 

δηδαζθαιίαο ζην επφκελν κέξνο Β‘ ηνπ βηβιίνπ.  

 

2.5 Ο ενεπγόρ και ζςνεπγαηικόρ πόλορ ηος μαθηηή/ηηρ 
μαθήηπιαρ.  

 

ε έλα βησκαηηθφ θαη εξεπλεηηθφ πιαίζην κάζεζεο κεηαβάιιεηαη θαη ν ξφινο ηνπ 

καζεηή/ηεο καζήηξηαο. Σν δεηνχκελν δελ είλαη λα απνζεθεχζεη γλψζεηο, νχηε λα 

αιιάμεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ/ηεο πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε, αιιά λα 

αλαπηχμεη ηθαλφηεηεο θαη επάξθεηεο, πνπ ζα ηνλ/ηελ βνεζήζνπλ λα ιεηηνπξγήζεη 

θξηηηθά θαη ελζπλείδεηα. Ο καζεηήο/Ζ καζήηξηα θαιείηαη λα πξνζεγγίδεη ηηο βαζηθέο 

έλλνηεο θάλνληαο δηάινγν, δηεξεπλψληαο, αμηνινγψληαο, θξίλνληαο, εξκελεχνληαο. Ο 

καζεηήο/Ζ καζήηξηα απφ παζεηηθφο δέθηεο αλαιακβάλεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο αλαπηχζζνληαο πξσηνβνπιίεο θαη απηελέξγεηα. Καη απηφ 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο ζρνιηθήο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη ηε γλψζε πνπ παξάγεηαη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, αθνχ απηφ πηα 

γίλεηαη  κέζσ κηαο ειεχζεξεο θαη αλνηρηήο ζηελ θξηηηθή δηαδηθαζίαο. Μέζσ απηήο, 

ηειηθά, ν καζεηήο/ε καζήηξηα αλαπηχζζεη δεμηφηεηεο (δηαιφγνπ, δηεξεχλεζεο, 

αμηνιφγεζεο, θξίζεο, εξκελείαο) πνπ νδεγνχλ ζηελ πξνζσπηθή ηνπ αλάπηπμε θαη ηνλ 

εληάζζνπλ νξγαληθά ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα κάζεζεο, ε νπνία ιεηηνπξγεί επί ηε 

βάζεη ηεο ζπλεηζθνξάο αληηιήςεσλ ζηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζην πιαίζηφ ηεο. Ζ ζπκκεηνρή ζε ζπλεξγαηηθέο δξάζεηο, ε αηνκηθή 

ζπλεηζθνξά θαη ε αλάιεςε πξνζσπηθήο επζχλεο   ελζαξξχλνπλ ηελ απηνγλσζία θαη 
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ηελ απηνθξηηηθή, ελψ παξάιιεια εληζρχνπλ ηνλ ζεβαζκφ, ηελ αιιειεγγχε θαη ηελ 

αιιεινβνήζεηα. 

 

2.6 Από ηιρ μεθόδοςρ ζηιρ ζηπαηηγικέρ διδαζκαλίαρ 

ηελ πξνζπάζεηα νξηζκνχ θαη επεμεξγαζίαο ησλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο termini technici δηάθνξνη φξνη θαη έλλνηεο -απφ ηηο πην 

παξαδνζηαθέο «κεζφδνπο», «κνξθέο» θαη «πνξείεο δηδαζθαιίαο» έσο ηηο πην 

ζχγρξνλεο «ηερληθέο» «κνληέια» θαη «ζηξαηεγηθέο». ζν θαη αλ ζηνλ θαζεκεξηλφ 

εθπαηδεπηηθφ ιφγν νη φξνη ρξεζηκνπνηνχληαη κάιινλ σο ηαπηφζεκνη, αλαηξέρνληαο 

ζηνπο νξηζκνχο ηνπο, κπνξνχκε λα αλαγλσξίζνπκε φηη πξφθεηηαη γηα έλλνηεο πνπ 

επηθεληξψλνπλ ζε δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηεο δηδαζθαιίαο θαη θηλνχληαη ζε 

δηαθνξεηηθφ βαζκφ γελίθεπζεο θαη ρξήζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Οη κέζνδνη δηδαζθαιίαο αλαθέξνληαη ζε θαζηεξσκέλα θαη ζπγθξνηεκέλα 

ζπζηήκαηα δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ κεγάιν αξηζκφ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ζε πνηθηιία πεξηπηψζεσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ 

καζήκαηνο. Γλσζηφηεξεο απφ απηέο είλαη ε επαγσγηθή, ε απαγσγηθή, ε αλαιπηηθή, ε 

ζπλζεηηθή, ε ζσθξαηηθή, ε επίιπζε πξνβιήκαηνο, ε δηαζεκαηηθή θ.ά. 

Οη κνξθέο δηδαζθαιίαο αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ πεξηερνκέλσλ 

θαη νξγάλσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ν νπνίνο θαη θαζνξίδεη ην είδνο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο θαη ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ καζεηψλ - 

εθπαηδεπηηθνχ - πεξηερνκέλσλ (δηδαθηηθφ ηξίγσλν). Γλσζηφηεξεο κνξθέο 

δηδαζθαιίαο είλαη νη ζπκκεηνρηθέο (δηεξεπλεηηθέο, νκαδνζπλεξγαηηθέο, κέζνδνο 

Project), νη δαζθαινθεληξηθέο (κνλφινγνο, δηάιεμε, επίδεημε, πεξηγξαθή, επεμήγεζε 

θ.ά.), νη καζεηνθεληξηθέο (ειεχζεξνο δηάινγνο, θαζνδεγνχκελνο δηάινγνο, ζπδήηεζε 

θ.ά.) θαη νη κεηθηέο (ζπλδπαζκφο δαζθαινθεληξηθψλ-καζεηνθεληξηθψλ). 

Ζ πνξεία δηδαζθαιίαο αθνξά ζηελ νξγάλσζε ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζε δνκεκέλεο θάζεηο-βήκαηα, κε ηελ θαζεκία λα επηηειεί δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία 

(ηξηκεξήο, πεληακεξήο θ.ά.) 

Σα κνληέια (σξηαίαο) δηδαζθαιίαο αθνξνχλ ζρεκαηηθέο παξαζηάζεηο πνπ 

απεηθνλίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ αιιεινπρία ηνπο, δειαδή ηε δνκή ηεο 
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σξηαίαο δηδαζθαιίαο θαη ρξεζηκεχεη σο εξγαιείν νξγάλσζεο, θαζνδήγεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ηεο δηεξγαζίαο.  

Οη ηερληθέο δηδαζθαιίαο αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ νξγαλσηηθψλ-

δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ  θαη ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ.  

Σέινο, νη ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο (Γ) αθνξνχλ κηα δνκεκέλε θαη ζρεδηαζκέλε 

αθνινπζία καζεζηαθψλ-δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ νξγαλψλνληαη γηα ηελ 

πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ κηαο σξηαίαο δηδαζθαιίαο (π.ρ. ηελ αλάπηπμε 

δηαδηθαζηηθήο γλψζεο, θνηλσληθν-πνιηηηθψλ αμηψλ, ζηάζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ηε 

δηεξεχλεζε ζεκάησλ θαη πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θ.ά.). πσο γίλεηαη θαλεξφ, 

ηα δνκηθά ζηνηρεία ησλ Γ είλαη νη δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο  κπνξνχλ λα 

εθαξκφδνληαη κε επειημία ζε φπνην κέξνο ή θάζε ηνπ Π αξκφδνπλ. Απηφ βέβαηα δελ 

ζεκαίλεη φηη νη Γ παξαβιέπνπλ ηε κέζνδν, ηε κνξθή θαη ηελ πνξεία ηεο 

δηδαζθαιίαο• ζε θάζε πεξίπησζε ηηο ρξεζηκνπνηνχλ σο άμνλεο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. πλαθφινπζα, νη Γ έρνπλ κεγάιε επξχηεηα (αθνχ 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία κεζφδσλ, κνξθψλ, πνξείαο θαη ηερληθψλ), επειημία 

(αθνχ κπνξνχλ λα εθαξκφδνληαη ζε θάζε είδνο, βαζκίδα θαη θάζε δηδαζθαιίαο) θαη 

ηζρπξή ζεσξεηηθή θαη εξεπλεηηθή ζεκειίσζε. Αλ θαη δελ παξνπζηάδνληαη σο κηα 

«ππνδεηγκαηηθή» δηδαθηηθή κέζνδνο, αλαδεηθλχνπλ εμαηξεηηθά ηελ άκεζε ζρέζε ηνπ 

«ηη» κε ην «πψο» ηεο δηδαζθαιίαο. Γη‘ απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν, ζηε ζχγρξνλε 

Γηδαθηηθή ππάξρεη ε ηάζε νη ηξαηεγηθέο λα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο πην γεληθέο 

κεζφδνπο θαη κνξθέο. 

πσο κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε, παξά ηηο πξνζπάζεηεο νξηνζέηεζήο ηνπο, νη 

έλλνηεο θαη νη πξαθηηθέο ζηηο νπνίεο παξαπέκπνπλ νη παξαπάλσ φξνη ζπρλά 

αιιεινεπηθαιχπηνληαη. Απηφ, άιισζηε, επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε ζρεηηθή ζχγρπζε 

πνπ επηθξαηεί ζηελ ειιεληθή θαη μέλε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ην αθξηβέο ηνπο 

πεξηερφκελν. ε θάζε, σζηφζν, πεξίπησζε, φιεο ζρεηίδνληαη κε ην  «πψο» ηεο 

δηδαζθαιίαο, απηφ αθξηβψο πνπ ελλνεί ν εθπαηδεπηηθφο, φηαλ κηιάεη γεληθεπκέλα γηα 

κέζνδν ζην δηδαθηηθφ ηνπ έξγν. Δπηπιένλ, ε εκπεηξία ησλ δαζθάισλ επηβεβαηψλεη φηη 

φιεο απηέο νη πξνζεγγίζεηο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε 

δηδαθηηθή πξάμε ζπλδπαζηηθά θαη κε επηιεγκέλα θξηηήξηα. Γηα παξάδεηγκα, ε 

ζεκαηηθή ελφηεηα 1 ζηε Β΄ Γπκλαζίνπ «Μπνξνχλ νη άλζξσπνη λα εηθνλίδνπλ ηνλ 
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Θεφ;» ζίγνπξα κπνξεί αλαπηχζζεηαη γχξσ απφ ηε «κέζνδν επίιπζεο πξνβιήκαηνο» 

θαη λα νξγαλψλεηαη ζε κηα «νκαδνζπλεξγαηηθή κνξθή δηδαζθαιίαο», εληφο ηεο 

νπνίαο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ «ζπλεξγαηηθέο-δηεξεπλεηηθέο ζηξαηεγηθέο» (φπσο ε 

«κειέηε πεξίπησζεο» θαη «θάλνληαο ζενινγία κε ηα παηδηά»), θαζψο θαη 

δεκηνπξγηθέο «βησκαηηθέο ηερληθέο» (παηρλίδηα ξφινπ θαη Artful Thinking).  

Τπφ φιεο απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο, ζηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη 

επηιεθηηθά θάπνηεο κνξθέο θαη θπξίσο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο πνπ πξνθξίλνληαη 

γηα ην ΜηΘ ζηνλ βαζκφ πνπ:  

• δελ ζεσξνχλ ηε δηδαζθαιία σο κηα δηαδηθαζία πξνζθνξάο θαη ιήςεο 

πιεξνθνξηψλ αιιά σο ελεξγεηηθή δηεξγαζία νηθνδφκεζεο γλψζεο πνπ εκπιέθεη 

ελεξγά θαη αιιειεπηδξαζηηθά ηνπο καζεηέο.  

• πηνζεηνχλ ηελ άπνςε φηη ε γλψζε θαη ε ζθέςε ζπγθξνηνχληαη κέζα απφ ηελ 

επαθή ηνπ αηφκνπ κε ηνλ θφζκν θαη ην θνηλσληθφ πιαίζην (Vygotsky). 

• αλαδεηθλχνπλ θαη ππεξεηνχλ ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο πξνζέγγηζεο ηνπ 

ζξεζθεπηηθνχ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, φπσο έρνπλ απνηππσζεί ζην λέν Π, δειαδή 

ηελ εξκελεία, ηνλ δηάινγν θαη ηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ. 

• αλαπηχζζνληαη ηζφηηκα θαη ζπλεμαξηψκελα κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα 

πεξηερφκελα ηνπ Π, αλαδεηθλχνληαο ηε κεζνδηθή δηαδηθαζία σο ιεηηνπξγηθφ κέξνο 

ηνπ, θάηη πνπ ζπληζηά θεληξηθή επηινγή ελφο Πξνγξάκκαηνο Γηαδηθαζίαο 

• επηιέγνληαη θαη νξγαλψλνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, αλάινγα 

κε ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ηάμεο ηνπ, ν νπνίνο φκσο δελ ηηο ζεσξεί 

απνθιεηζηηθά ηερλνθξαηηθά αιιά εξεπλά ζπλερψο ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ 

αλζξσπηζηηθή θαη εζηθή βάζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Γηαζεκαηηθή θαη Γηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία 

 

Κεφάλαιο Γ΄ 

 

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΙ ΚΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗ ΣΗ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Ω ΣΟΙΧΕΙΟ ΜΑΘΗΗ 

 

1. Ο Γπαμμαηιζμόρ και η ζσέζη ηος με ηη 
διαθεμαηική πποζέγγιζη ηηρ γνώζηρ. 
 

α. Γραμμαηιζμοί και εγγραμμαηοζύνη 

 

Ο φξνο «Γξακκαηηζκφο» είλαη ζρεηηθά λένο ζην ειιεληθφ ιεμηιφγην. Απνηειεί 

απφδνζε ζηα ειιεληθά ηνπ αγγιηθνχ φξνπ «literacy», ν νπνίνο κεηαθξάδεηαη θαη σο 

εγγξακαηηζκφο ε/θαη εγγξακκαηνζχλε (Ong 1997,επηκ. Θ. Παξαδέιιεο 1997). Με 

ηνπο αλσηέξσ φξνπο δελ ελλννχκε κφλν ηνλ αιθαβεηηζκφ, δειαδή ηελ  ηθαλφηεηα 

ηνπ αηφκνπ λα δηαβάδεη θαη λα γξάθεη δηφηη κηα ηέηνηα δεμηφηεηα αζθαιψο δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ζήκεξα αιιά ζαθέζηαηα δειψλεηαη κηα 

έλλνηα πην δπλακηθή. πλεπψο ζηηο ζεκεξηλέο θνηλσλίεο  κε ηε ρξήζε ηνπ φξνπ 

ζθηαγξαθείηαη «ε δεμηφηεηα ηνπ καζεηή λα επηθνηλσλεί κε πνηθίιια πεξηβάιινληα, 

φρη απνθιεηζηηθά κε ιεθηηθά κελχκαηα  αιιά θαη κε  κε γισζζηθά θείκελα» (Κ. Γ. 

Νηίλαο θ.α 2002 ) . Ζ ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή  φρη κφλν λα θαηαλνεί (ιεηηνπξγηθφο 

γξακκαηηζκφο) αιιά θαη λα επεμεξγάδεηαη (θξηηηθφο γξακκαηηζκφο) ηα θείκελα, 

ζπκβάιιεη  ζηελ δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δεη θαη θηλείηαη. 

Καζίζηαηαη πξνθαλέο πσο ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ «γξακκαηηζκφο» δελ είλαη 

ζηαζεξφ αιιά ζπλαξηάηαη κε επξχηεξεο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο 

κεηαβνιέο, κεηαβνιέο πνπ απαηηνχλ απφ ην καζεηή ηελ θαιιηέξγεηα λέσλ δεμηνηήησλ 

γλψζεσλ, ψζηε λα είλαη ηθαλφο λα αληεπεμέιζεη ζηε δεδνκέλε θνηλσλία αιιά θαη λα 

ηε δηαβάδεη θξηηηθά. Τπνζηεξίδεηαη (Scribner and Cole,1981: 236) πσο εκπιέθεη ηελ 

εθαξκνγή ηεο γλψζεο  γηα ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο θαη γηα ζηνρεπκέλεο πεξηνρέο 

εθαξκνγήο. Καζίζηαηαη ζαθέο πσο ν θξηηηθφο γξακκαηηζκφο δελ είλαη εληειψο λένο 

φξνο αιιά φπσο αλαθέξεηαη ζρεηηθά (Wray, D. & Lewis, M. (1997), πξνζιακβάλεη 
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λέεο δηαζηάζεηο απφ αληηθείκελν ζε αληηθείκελν κε απνηέιεζκα λα είλαη γλσζηφο ζηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία κε δηαθνξεηηθνχο φξνπο. Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη πσο 

ζχκθσλα κε ηνπ εξεπλεηέο (ν.π ) ν θξηηηθφο γξακκαηηζκφο βαζίδεηαη ζην 

ζπκπέξαζκα πσο θάλεη ηε δηαθνξά ζηε δσή ησλ καζεηψλ ελζαξξχλνληαο ηνπο λα 

δηεξεπλήζνπλ, λα δηεξσηεζνχλ θαη ίζσο λα ακθηζβεηήζνπλ ζρέζεηο κεηαμχ γιψζζαο 

θαη θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ. ην βαζκφ πνπ ηζρχνπλ ηα αλσηέξσ θαζίζηαηαη θξίζηκν 

πνηέο  δεμηφηεηεο ζα θαιιηεξγήζεη ν καζεηήο απφ ηελ ππνρξεσηηθή Δθπαίδεπζε θαη 

κέρξη ην Λχθεην πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ξαγδαίεο αιιαγέο πνπ ελδεκηθά 

ζπκβαίλνπλ θαζεκεξηλά ζηε δσή ηνπ. ην πιαίζην απηψλ ησλ δεμηνηήησλ 

πεξηιακβάλνληαη έλλνηεο ηνπ Γξακκαηηζκνχ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα 

νπφηε θαη‘ επέθηαζε απνθηά επξχηεξε ζεκαζία θαη λφεκα ν φξνο γηα ηελ ζχγρξνλε 

ζρνιηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα ζε ζπλάθεηα κε ηελ δηαζεκαηηθφηεηα θαη ηε 

δηεπηζηεκνληθφηεηα σο θχξην ππιψλα ηεο ζεσξεηηθήο αλαζθφπεζεο αλά ρείξαο. 

 

β. Έννοια ηφν Πολσγραμμαηιζμών. 

 

Οη αλσηέξσ έλλνηεο ηνπ γξακκαηηζκνχ θαηαδεηθλχνπλ ηελ πνιιαπιφηεηα ηνπ 

θαηλνκέλνπ, θαζψο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα εθηελέζηεξεο αλαθνξάο θαη δηεξεχλεζεο. 

Δίλαη πξνθαλέο πσο ζηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ησλ πνιιαπιψλ 

αλαγλψζεσλ φισλ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο γλψζεο θαζίζηαηαη αλαγθαία ε πνιχπιεπξε 

νπηηθή ηεο πξφζιεςεο ηεο αιιά θαη νη θαηαλνήζεηο ηεο γλψζεο πξνζιακβάλνπλ 

εηδηθφ βάξνο. Έηζη γίλεηαη θαλεξφ πσο νη γξακκαηηζκνί  πνπ αλαθέξζεθαλ 

απνηεινχλ κέξνο ησλ «πνιπγξακκαηηζκψλ» κε ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζήκεξα 

ζηνλ επηζηεκνληθφ Γξακκαηηζκφ. πλαθφινπζα  ν επηζηεκνληθφο Γξακκαηηζκφο 

απαξηίδεηαη απφ ηα θνηλά ζηνηρεία ησλ δηαθφξσλ γξακκαηηζκψλ ησλ επηκέξνπο 

επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, φπσο ε Ηζηνξία (History literacy), ηα καζεκαηηθά 

(Mathematics literacy), ε Γεσγξαθία (Geography literacy), ε ηερλνινγία (Technology 

literacy), νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο (Computer literacy) θ.ά. (φ.π.:195). Σνχησλ 

δνζέλησλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν θξίλεηαη απαξαίηεηνο θαη ν γξακκαηηζκφο  πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη σο ζξεζθεπηηθφο (Religious literacy) (Wright 1997, 1998, 2008, 

Alberts 2007, Prothero 2007, Carr 2007, Rosenblith & Bailey 2008, Goldburg 2010, 

Γξηδνπνχινπ, Καδιάξε 2008, Πξφγξακκα πνπδψλ ζηα Θξεζθεπηηθά 2011, ζην 

Φψηηνο Γηακαληήο 2103: 24). 
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Τπνζηεξίδεηαη ( Φψηηνο Γηακαληήο, 2013: 25) πσο πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγήζνπκε ζηαζεξφ ζεσξεηηθφ αιιά θαη πξαθηηθφ ππφβαζξν γηα ηελ έλλνηα θαη 

ηε ρξήζε ηνπ φξνπ θαη αλαηξέρνληαο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, απηφ πνπ 

δηαπηζηψλνπκε είλαη φηη νη επηκέξνπο θαη θαηά γλσζηηθφ αληηθείκελν γξακκαηηζκνί 

εκθαλίζηεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα.  Ζ πξνζέγγηζε απηή αλαθέξεηαη θπξίσο κε ηελ 

ιεηηνπξγηθή εθδνρή ηνπ γξακκαηηζκνχ, εμεηδηθεχνληαο πξνθαλψο ηελ ηθαλφηεηα 

πξφζιεςεο θαη εξκελείαο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαζψο θαη ηελ δπλαηφηεηα κεηάδνζεο 

ηνπ ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα.  Έηζη, κε δεδνκέλν φηη ν ιεηηνπξγηθφο 

γξακκαηηζκφο «αλαδχεηαη σο έλα ηζρπξφ θαηαζθεχαζκα γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ 

γξακκαηηζκνχ βάζεη ησλ θνηλσληθψλ ηνπ ζηφρσλ θαη ησλ απαηηήζεσλ πνπ ζε κηα 

νξηζκέλε θνηλσλία επηβάιινληαη ζηα άηνκα, ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζηφ ηεο, 

λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα επηηπγράλνπλ ηνπ πξνζσπηθνχο ηνπο ζηφρνπο» (Baynham 

2002:20), ζεσξνχκε φηη ν γξακκαηηζκφο ζηε ιεηηνπξγηθή ηνπ δηάζηαζε έρεη 

παξφκνηεο ζηνρεχζεηο γηα ηνλ καζεηή αθνινπζψληαο έηζη ηνπο γεληθνχο ζθνπνχο 

φισλ ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο φπσο πεξηγξάθνληαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

πλαθφινπζα νη ππιψλεο ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο θαη δηεπηζηεκνληθφηεηαο 

ππνζηεξίδνληαη ζαθέζηαηα θαη ζπκβαδίδνπλ κε ηελ πνιιαπιφηεηα ησλ 

Γξακκαηηζκψλ ζηελ ζρνιηθή εθπαίδεπζε. 

 

γ. Το παράδειγμα ηοσ «θρηζκεσηικού γραμμαηιζμού» ζηην Πρφηοβάθμια 
 και Δεσηεροβάθμια Εκπαίδεσζη. 

 

Σν λέν Πξφγξακκα πνπδψλ (Π) γηα ην Γεκνηηθφ θαη ην Γπκλάζην αθνινπζεί ηε 

θηινζνθία θαη ηηο αξρέο ηνπ γξακκαηηζκνχ έηζη φπσο απνηππψζεθαλ ζην Π  

Θξεζθεπηηθψλ  πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2011 θαη εθαξκφζηεθε «πηινηηθά» ζε 99 

Γεκνηηθά θαη ζε εμήληα νθηψ (68) Γπκλάζηα ζηελ επηθξάηεηα  (Απφθαζε νξηζκνχ 

ΤΠΠΔΘ). Καη ζηα δχν Π, Γεκνηηθνχ – Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ, αλαδχεηαη «ην 

αίηεκα ηνπ ζξεζθεπηηθνχ γξακκαηηζκνχ, σο κία θαίξηα δηάζηαζε ηεο ζξεζθεπηηθήο 

αγσγήο, πνπ ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία πνιηηψλ κε ζξεζθεπηηθή απηνζπλεηδεζία θαη 

δεθηηθφηεηα ζηνλ δηάινγν κε ην δηαθνξεηηθφ» (Πξφγξακκα πνπδψλ ζηα 

Θξεζθεπηηθά 2011:13). ζν γηα ηηο βάζεηο αιιά θαη ηε ζηφρεπζε απηνχ ηνπ 

ζξεζθεπηηθνχ γξακκαηηζκνχ, αλαθέξεηαη φηη: «βαζίδεηαη ζηνπο θαλφλεο ηεο 

παηδαγσγηθήο θαη επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ζηνρεχεη ζηελ θξηηηθή αλάπηπμε ηεο 

ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο ησλ καζεηψλ κε ηηο γλψζεηο, ηηο αμίεο θαη ηηο ζηάζεηο δσήο 
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πνπ παξέρεη γηα ηηο ζξεζθείεο θαη απφ ηηο ζξεζθείεο, εθαξκφδνληαο κηα δηεξεπλεηηθή, 

εξκελεπηηθή θαη δηαινγηθή καζεζηαθή πξνζέγγηζε» (φ.π.). Σα φζα, φκσο, 

αλαθέξνληαη ζην Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε (2011 κε 

αλαζεσξεκέλε έθδνζε ην 2014) αιιά θαη ζην λέν Π γηα ην Λχθεην βξίζθνληαη ζε 

κηα ζπλέρεηα θαη αληηζηνηρία κε ην πξνεγνχκελν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα γηα ην 

κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ, έηζη φπσο απνηππψζεθε ζην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν 

Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (ΓΔΠΠ 2002). ε απηφ επηζεκαηλφηαλ φηη ζηελ 

πξννπηηθή ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ ζξεζθεπηηθνχ γξακκαηηζκνχ ζα πξέπεη λα ηνλίδεηαη 

ε αλάγθε γηα επίδεημε «πλεχκαηνο έκπξαθηεο αιιειεγγχεο, εηξήλεο θαη δηθαηνζχλεο, 

ζεβαζκνχ ηεο ζξεζθεπηηθήο ηδηαηηεξφηεηαο θαη ζπλχπαξμεο κε ην δηαθνξεηηθφ» 

(φ.π.:174). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην ΑΠ ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζηα ΓΔΠΠ ππήξμε ε 

πίζηε φηη κε ην λα δίλνληαη ζηνηρεία γηα ηηο κεγάιεο κνλνζετζηηθέο ζξεζθείεο θαη λα 

ππάξρεη έλα δηάρπην πλεχκα ζεβαζκνχ ησλ ζξεζθεπηηθψλ-ιαηξεπηηθψλ εθδειψζεψλ 

ηνπο, νη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα απνθηήζνπλ «επίγλσζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

εθθξάζεσλ ηεο ζξεζθεπηηθφηεηαο» θαη έηζη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα δηεπθνιχλνληαλ 

ζην λα αλαπηχμνπλ «αλεθηηθή ζηάζε θαη πλεχκα αλεμηζξεζθίαο» (Γξηδνπνχινπ, 

Καδιάξε 2008), (Φψηηνο  Γηακαληήο, 2013: 26) 

 Ο ζξεζθεπηηθφο γξακκαηηζκφο εθηείλεηαη πην πέξα απφ ηηο ζηνρεχζεηο ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ Π ζηα ζξεζθεπηηθά. Ζ ζξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε ζην ζρνιείν 

ρξεηάδεηαη δηφηη «πξνζθέξεη ηε «ζξεζθεπηηθή» γιψζζα θαη ηε γξακκαηηθή ηεο πνπ 

είλαη πνιχηηκα εθφδηα απηφ-γλσζίαο, απηφ-πξνζδηνξηζκνχ, απην-βειηίσζεο θαη 

απζππέξβαζεο, ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο (Πιαίζην αξρψλ: 9 θιπ). πγρξφλσο, 

πξνζθέξεη ηηο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο γλσξηκίαο, επηθνηλσλίαο θαη 

αιιεινθαηαλφεζεο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, αιιά θαη αλάιπζεο θαη εξκελείαο ηεο 

ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Γελ απνηειεί κία ηζηνξηθή, απιψο, αλαθνξά ζηελ 

παξνπζία ηεο ζξεζθείαο ζηε δσή θαη ζηνλ θφζκν, αιιά κία επηθνηλσληαθή θαη 

βησκαηηθή εκπεηξία γηα κηα δσή. ην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο ζα κπνξνχζε λα πεη 

θαλείο φηη κπνξεί λα ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν, φπσο ην κάζεκα ηεο Διιεληθήο 

Γιψζζαο παξά φπσο ην κάζεκα ηεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο (πιαίζην αξρψλ:10). ηε 

βάζε απηή έρνπλ ζηεξηρζεί νη θαηεπζχλζεηο ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ γηα ην 

Λχθεην κε ζηφρν ηελ εθπαίδεπζε καζεηψλ νη νπνίνη, εθηφο ησλ άιισλ, λα είλαη 

επηδέμηνη ρξήζηεο ηεο ζξεζθεπηηθήο γιψζζαο, νξνινγίαο θαη γξακκαηηθήο. Έηζη ν 

καζεηήο ηνπνζεηείηαη ζην θέληξν ηνπ  γξακκαηηζκνχ θαη κάιηζηα ηνπ ζξεζθεπηηθνχ. 
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δ. Ο μαθηηής ζηο κένηρο ηοσ γραμμαηιζμού. 

 

Γηα ην καζεηή ηνπ ζήκεξα θξίλεηαη  απαξαίηεηε εθηφο απφ ηε ρξήζε ησλ φξσλ, 

ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ησλ ζπκβφισλ θαη ε γλψζε ηνπ πιαηζίνπ, πνπ γελλά ηηο έλλνηεο 

θαη ηηο δηακνξθψλεη, θαζψο θαη ηνπ πνιηηηζκηθνχ θνξηίνπ ηνπο. Οη γξακκαηηζκνί ησλ 

επηκέξνπο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζηελ εθπαίδεπζε απνηεινχλ κέξνο ηνπ 

πνιπγξακκαηηζκνχ, δειαδή ηεο ηθαλφηεηαο θαηαζθεπήο λνήκαηνο ζε δηαθνξεηηθά 

πνιηηηζκηθά, θνηλσληθά ή εηδηθά ζπγθείκελα, θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα ρξήζεο φρη 

κφλν αιθαβεηηθψλ αιιά θαη πνιπηξνπηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ. Ζ γιψζζα θαη ηα 

θείκελα δελ είλαη νπδέηεξα. Ο γξακκαηηζκφο επεθηείλεηαη ζε φια ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα, γηαηί ππάξρνπλ πνιινί ηξφπνη παξαγσγήο λνήκαηνο, αιιά θαη 

ζπζρέηηζεο απηψλ ησλ λνεκάησλ. Με ηνπο επηκέξνπο γξακκαηηζκνχο σο ηδηαίηεξνπ 

ηκήκαηνο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ (Multiliteracies) (New London Group 2000) ν 

καζεηήο απνθηά ηε δεμηφηεηα ηεο ιεηηνπξγηθήο ρξήζεο αλαπαξαζηάζεσλ, ελλνηψλ, 

θξίζεσλ, γεληθεχζεσλ, ζρεκάησλ, εηθφλσλ, ζπκβφισλ, επηθνηλσληαθψλ κέζσλ, 

αθεγήζεσλ, λνεκάησλ θαη ζεκαζηψλ,  ηεο θξηηηθήο αλάιπζεο θαη ηέινο ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο γλψζεο, γηα λα νδεγεζεί ζε πξνζσπηθέο επηινγέο θαη 

εθαξκνγέο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα δηαλνίμεη λένπο 

νξίδνληεο ζηε καζεζηαθή – εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη  

Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. (Πιαίζην Αξρψλ ζει. 20).  

 

1. Γηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, έλα απαξαίηεην βήκα 

 

Γηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο είλαη ε ζπζηεκαηηθή πξνζαξκνγή ηεο δηδαθηηθήο 

δηεξγαζίαο ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ καζεηψλ. Δηδηθφηεξα, είλαη ν δνκεκέλνο θαη 

κεζνδηθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο θαη καζεηέο, κε βάζε ηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα, ηηο πξνζδνθίεο, ηε καζεζηαθή εηνηκφηεηα, ηηο 

ηθαλφηεηεο, ηνλ καζεζηαθφ ηχπν, θαζψο θαη ηα ηδηαίηεξα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο, κέζα απφ κηα πνηθηιία δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, νξγαλσηηθψλ ζρεκάησλ, 

κέζσλ θαη πιηθψλ. (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, Μείδνλ Πξφγξακκα, 2011). 

ηνλ αλαζεσξεκέλν Οδεγφ γηα ηνλ Δθπαηδεπηηθφ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ εκθαλίδνληαη πιείζηεο φζεο αλαθνξέο ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

εηζαγσγήο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη 

παξαδνρέο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ αλαγθαία απηή ζπλζήθε παξαηίζεληαη παξαθάησ κε 
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ηξνπνπνηήζεηο αλαγθαίεο γηα ιφγνπο ζπγγξαθηθνχο αιιά θαη ηππνηερληθνχο –

θηινινγηθνχο. Ζ νπζία ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο παξακέλεη ίδηα θαζψο 

ζπληζηά ζεκαληηθφ ππιψλα ηεο εθπαίδεπζεο ηνλ 21
ν
 αηψλα.  

πγθεθξηκέλα, ε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο αθνξά ζε νιφθιεξε ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο, απφ ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζηθψλ ζεκάησλ κέρξη ηηο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο κάζεζεο κε ηε ζπλαθφινπζε αμηνιφγεζε ζε φια ηα ζηάδηα 

δηδαζθαιίαο. Δθηφο απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ πάγησλ δνκψλ, πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 

αληηκεηψπηζε ηδηαίηεξσλ πξνβιεκάησλ, φπσο είλαη ηα ηκήκαηα έληαμεο, ηα 

θξνληηζηεξηαθά ηκήκαηα, ε παξάιιειε δηδαθηηθή ζηήξημε, ε εληζρπηηθή δηδαζθαιία 

θηι., ε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο είλαη θαζνιηθή αλάγθε ζε θάζε δηδαθηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Πξφθεηηαη γηα θαηεμνρήλ επζχλε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ 

επηθνξηίδεηαη κε ηελ νξγάλσζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε. Ζ εθαξκνγή ηεο δελ ζηνρεχεη ζε κηα 

νξηζκέλε θαηεγνξία καζεηψλ, ι.ρ., ηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο ή 

εθείλνπο πνπ έρνπλ αλεπαξθείο επηδφζεηο. Γελ ελλνείηαη κηα εθ ησλ πζηέξσλ 

πξνζπάζεηα ζεξαπείαο δηαπηζησκέλσλ αδπλακηψλ, κηα απνζπαζκαηηθή παξέκβαζε, 

νχηε ηαπηίδεηαη κε ηελ αξρή ηεο επηείθεηαο. Δίλαη ζεκειηψδεο παηδαγσγηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο πνπ ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ ζε πξάμε είλαη δηαξθήο αλάγθε. Ζ 

αλαγθαηφηεηα απηή  δηαπηζηψλεηαη απφ ηηο παξαθάησ παξαδνρέο: 

1. Ο μαθηηικός πληθσζμός είναι ανομοιογενής. Ζ ζρνιηθή ηάμε πεξηιακβάλεη 

καζεηέο πνπ δηαθέξνπλ σο πξνο ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη 

ηνπο παξάγνληεο κάζεζεο. Σν δήηεκα απηφ εληνπίδεηαη θαη αληηκεησπίδεηαη ζε 

δηάθνξα επίπεδα, κέζα θαη έμσ απφ ηε ζρνιηθή ηάμε. Ο εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα 

εξγαζηεί κε ζχλνια θαη πξφζσπα καζεηψλ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο, 

εκπεηξίεο, θνηλσληθή θαηαγσγή, γλσζηηθφ ππφβαζξν, θιίκαθα πξνζδνθηψλ, 

ηεξάξρεζε ζηφρσλ. Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ρξεηάδεηαη λα είλαη ειθπζηηθή, 

δεκηνπξγηθή θαη απνηειεζκαηηθή ηφζν γηα ηνλ καζεηή πνπ έρεη καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο φζν θαη γηα εθείλνλ πνπ παξνπζηάδεη πςειέο επηδφζεηο. Πνιχ 

πεξηζζφηεξν, νθείιεη λα θαηαπνιεκά θάζε κνξθή θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

παξέρνληαο ίζεο επθαηξίεο ζε φινπο. 

2. Η παραδοζιακή μεηαθορά γνώζης αλλάζει. Οη λέεο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο 

έρνπλ δείμεη ηελ αλεπάξθεηα ηνπ γλσζηνθεληξηθνχ δηδαθηηζκνχ, πνπ δίλεη έκθαζε 

ζηελ «παξάδνζε» έηνηκεο γλψζεο θαη φρη ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, 

έρνπλ ηνλίζεη ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κεησπηθνχ ηξφπνπ εξγαζίαο, φπνπ ζην 

θέληξν νξγάλσζεο ηεο ηάμεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο είλαη ν εθπαηδεπηηθφο θαη φρη ν 

καζεηήο θαη έρνπλ απνξξίςεη ην αληαγσληζηηθφ κνληέιν κάζεζεο, πνπ βαζίδεηαη ζηηο 

πνζνηηθέο δηαθξίζεηο ησλ καζεηψλ θαη φρη ζηηο πνηνηηθέο κνξθσηηθέο δηεξγαζίεο. 
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Έηζη, θαινχκαζηε λα αμηνπνηήζνπκε γφληκνπο ηξφπνπο γηα κεηάβαζε απφ ηε 

δηδαζθαιία ζηε κάζεζε, απφ ηε δηδαθηέα χιε ζηηο καζεζηαθέο επάξθεηεο ησλ 

καζεηψλ, απφ ην κάζεκα γηα ιίγνπο ή ηνλ κέζν φξν ηεο ηάμεο ζηελ ελεξγνπνίεζε 

φισλ. Γηα ιφγνπο πξαθηηθνχο θαη παηδαγσγηθνχο, ελδείθλπηαη ε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο πξνο φθεινο ησλ καζεηψλ θαη φρη ην αληίζηξνθν, φπνπ νη καζεηέο 

δηαρσξίδνληαη κε βάζε άθακπηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαλφλεο θαη δηδαθηηθνχο ζηφρνπο 

πνπ πξέπεη λα πεηχρνπλ κε απφιπηε νκνηνκνξθία. Μφλν έηζη επηηπγράλεηαη ε 

απνηειεζκαηηθή κάζεζε, δει. φηαλ ε δηδαζθαιία αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ, πνπ κεηέρνπλ ελεξγεηηθά ζε απηή θαη αηζζάλνληαη αζθαιείο. 

Καζίζηαηαη ζαθέο απφ ηα αλσηέξσ εθηεζέληα πσο ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

δελ είλαη απιψο κηα βειηησκέλε εθδνρή ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ 

επηείθεηα θαη ηελ ελαιιαγή ζηελ «εμέηαζε» ησλ καζεηψλ, αιιά είλαη κηα 

νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή δηδαζθαιίαο πνπ αθνξά ζε φινπο ηνπο καζεηέο. Υσξίο λα 

παξακεξίδεη ηνπο «αδχλακνπο» πξνο φθεινο ησλ «αξίζησλ» νχηε λα αζρνιείηαη 

απνθιεηζηηθά κε ηνπο «κέηξηνπο» παξαγλσξίδνληαο ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ 

«θαιψλ». Ζ ζπλνιηθή αληηκεηψπηζε ηεο ηάμεο σο εληαίαο νιφηεηαο πνπ δηαζπάηαη ζε 

επηκέξνπο πξνζσπηθφηεηεο, δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο κάζεζεο ζε θαζέλα καζεηή 

θαη θαζεκηά καζήηξηα ρσξηζηά κε ηελ απαξαίηεηε δηαθνξνπνίεζε πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζηεί θηήκα ηνπο ε γλψζε ζην βαζκφ θαη κε ηνλ ξπζκφ πνπ καζαίλεη ν θαζέλαο . 

Απηή ε κεηαζρεκαηηζκέλε κάζεζε επηηπγράλεη έλα βαζηθφ ζηφρν ηνπ λένπ ζρνιείνπ 

πνπ είλαη ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο λα έρεη εμαηνκηθεπκέλν ραξαθηήξα, έηζη ψζηε 

φια ηα παηδηά λα είλαη ζπλερψο εληαγκέλα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα αηζζάλνληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ εληαγκέλα ζηελ επξχηεξε θνηλσλία. 

Έηζη, αίξεηαη θάζε αληζφηεηα θαη θάζε παηδί ζεσξείηαη σο δπλάκεη ηζφηηκνο πνιίηεο 

κε φινπο ρσξίο λα θαηαξγείηαη ε ηδηνπξνζσπία ηνπ.  
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Κεφάλαιο Δ΄ 

ΔΦΑΡΜΟΕΟΝΣΑ ΣΖ ΓΗΑΘΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 
ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΣΖΣΑ 

 

1. Παραηηρήζεις-Σσμπεράζμαηα 

 

ε αξθεηά ζεκεία ηνπ βηβιίνπ απηνχ αλαθέξζεθε πσο ε εθαξκνγή ηεο 

δηαζεκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο δελ απνηεινχλ δξφκν ζηξσκέλν κε 

ξνδνπέηαια νχηε θπζηθά ζπληζηνχλ απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία ηελ νπνία απιψο 

επηιέγεη ν εθπαηδεπηηθφο θαη ηελ εθαξκφδεη. Ζ αιήζεηα είλαη ιίγν πην ζχλζεηε. 

Απαηηεί δέζκεπζε, ρξφλν, δηάζεζε γηα θαηλνηνκία, έθεζε ζηε δηα βίνπ κάζεζε θαη 

νπσζδήπνηε πξνεηνηκαζία. Θα ήηαλ νπηνπηθφ λα πηζηεχεη θαλείο πσο κπνξεί ρσξίο 

λα βξέμεη ηα πφδηα ηνπ λα δηαβεί ην πνηάκη ηεο γλψζεο. Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηηο δχν 

πιεπξέο εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπφκελνπο. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη θαη 

αλαιχνληαη νη παξάπιεπξεο ζπληζηψζεο θαη νη πηζαλέο δπζρέξεηεο πνπ ζα 

αληηκεησπίζεη θάζε αζρνινχκελνο κε ηε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηηο νπνίεο 

θαιείηαη λα αλαγλσξίζεη γηα λα ηηο ππεξβεί απνηειεζκαηηθά.   

 

1.1 Τα διαθεμαηικά Προγράμμαηα Σποσδών και οι ζηοτεύζεις ηοσς. 

Σα Γηαζεκαηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ εθθξάδνπλ κηα ζπγθξνηεκέλε αληίιεςε 

γηα ηε θχζε ηεο γλψζεο, ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, ην ξφιν ηεο επηζηήκεο θαη ηελ 

απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ. Καηαιχνπλ ηα φξηα ησλ θαζηεξσκέλσλ δηδαθηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ θαη αλαζπγθξνηνχλ ην πεξηερφκελν γχξσ απφ ζέκαηα θαη 

πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ πξσηαξρηθή ζεκαζία γηα ηνπο καζεηέο, ηελ θνηλσλία, ηελ 

επηζηήκε θαη ηνλ πνιηηηζκφ (Φινπξήο, 2005).Σνπνζεηνχλ ηε κάζεζε κέζα ζε 

απζεληηθά πιαίζηα θαη ζπλδένπλ άκεζα ην ζρνιείν κε ηε δσή ηεο θνηλσλίαο 

(Μαηζαγγνχξαο, 2003). 

Σα δηαζεκαηηθά πξνγξάκκαηα επηδηψθνπλ ηελ εληαηνπνίεζε ηεο γλψζεο, εληφο 

θαη εθηφο πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ, δηφηη ακθηβάιινπλ αλ νη καζεηέο είλαη ζε 

ζέζε απφ κφλνη ηνπο λα πεηχρνπλ ζην κπαιφ ηνπο ηελ εληαηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ 

πνπ πξνζθέξνληαη ηκεκαηηθά απφ δηαθνξεηηθά καζήκαηα. Απηή ε πνιπεπίπεδε 

εληαηνπνίεζε κνξθψλ ηεο γλψζεο πξνέξρεηαη ηφζν απφ ηε βησκαηηθή γλψζε φζν 

θαη απφ ηνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο. Έηζη ε ζρνιηθή γλψζε επαλαπνθηά ηε 
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ρακέλε ελφηεηα ηεο, νπζηαζηηθνπνηεί ηε κάζεζε θαη αλαπηχζζεη ηελ θξηηηθή ζθέςε 

ησλ καζεηψλ (Υαηδεγεσξγίνπ, 1999). 

 Ο εθπαηδεπηηθφο ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο καζεηέο γηα λα νξγαλψζεη ζεκαηηθά 

πεδία, λα θαζνξίζεη ηηο δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αληαπνθξίλνληαη  ζηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. Έηζη 

εκπινπηίδεηαη ην γλσζηνθεληξηθφ πεξηερφκελν ηνπ παξαδνζηαθνχ ζρνιείνπ  κε 

ζέκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο καζεηέο θαη απαζρνινχλ ηελ θνηλσλία ηφζν σο 

ζεσξεηηθφ πξνβιεκαηηζκφ φζν θαη σο ηνκείο δξάζεο. Ζ επηζηεκνληθή γλψζε δελ 

είλαη απηνζθνπφο αιιά απνηειεί ην κέζν κε ην νπνίν ην άηνκν πξνζπαζεί λα 

θαηαλνήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ θφζκν θαη λα ξπζκίζεη αλάινγα ηηο πξάμεηο ηνπ 

(Beane, 1997). 

Σα ζέκαηα πνπ επηιέγνληαη έρνπλ έληνλν θνηλσληθφ ραξαθηήξα θαη ζπκβάιινπλ 

ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο ελζσκάησζε 

άζρεηα απφ ηελ θνηλσληθή ηνπο πξνέιεπζε (Beane, 1997). Έηζη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ θαζίζηαηαη παηδαγσγηθφηεξε θαη πεξηζζφηεξν δεκνθξαηηθή, θαζψο 

ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο αλάγθεο  ησλ καζεηψλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα  ην 

πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ λα γίλεηαη επέιηθηε θαη λα ζπλδέεηαη κε πξαγκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο άκεζνπ ελδηαθέξνληνο. 

 1.2  Ενζηάζεις  καηά ηης Διαθεμαηικής προζέγγιζης ηης 
διδαζκαλίας 

 Ζ εμέιημε θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

κεζφδσλ δηδαζθαιίαο πξνθχπηεη σο δηαξθή αλάγθε γηα λα κπνξνχλ λα 

αληαπνθξίλνληαη κε επηηπρία ζηηο ζεκεξηλέο επηζηεκνληθέο, θνηλσληθέο θαη 

νηθνλνκηθέο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη. Απφ ηελ άιιε έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

ιφγσ θχζεο θαη ζέζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλαο ζπληεξεηηθφο ζεζκφο ηεο 

θνηλσλίαο κέζα ζηνλ νπνίν αλαιχνληαη δηάθνξα ζχλδξνκα θφβνπ γηα ηελ απφθιηζε 

θαη ηελ αιιαγή (Σδάλε & Πακνπθηζφγινπ, 1998). πλεπψο θάζε θνξά πνπ θάηη λέν 

θαη πξσηνπνξηαθφ εκθαλίδεηαη θαη επηρεηξείηαη λα εθαξκνζηεί ζηελ εθπαίδεπζε 

εγείξεη ελζηάζεηο θαη πξνθαιεί αληίινγν. 
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 Δθείλνη πνπ πξνβάιινπλ ελζηάζεηο ζηε δηαζεκαηηθφηεηα ππνζηεξίδνπλ φηη δελ 

απνηειεί ζπληαγή γηα θάζε καζεζηαθή πνξεία νχηε απηνζθνπφ. Γελ αθνινπζεί 

θεληξηθφ ζρεδηαζκφ αιιά ν ζρεδηαζκφο γίλεηαη επθαηξηαθά αθνχ πξνέξρεηαη απφ 

ηνπο καζεηέο. Οη δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο δελ απνηεινχλ εηδηθή κνξθή κεζφδσλ 

θαη ηερληθψλ δηδαζθαιίαο, θαζψο δηαπιέθνπλ θαη κεζφδνπο πνπ ζπλαληάκε ζε 

παξαδνζηαθέο δηδαζθαιίεο (Κνχζνπιαο,  2004). 

Οη επηθξηηέο ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο ηζρπξίδνληαη φηη εληείλεηαη ε ζχγρπζε θαη ε 

ξεπζηφηεηα ζε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν θαη είλαη εκθαλήο ν θίλδπλνο ηεο 

επηθαλεηαθήο θαη άθξηηεο εθαξκνγή ηεο. Με ηε δηαζεκαηηθφηεηα ππάξρεη ν θίλδπλνο 

καζεηήο θαη εθπαηδεπηηθνί λα νδεγεζνχλ ζε αδηέμνδν, θαζψο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο, 

απαηηείηαη πςειφ θφζηνο θαη πςειέο πξνδηαγξαθέο ελψ σο δηδαζθαιία 

ραξαθηεξίδεηαη ρξνλνβφξνο. Αθφκα ηα καζεηηθά ελδηαθέξνληα θαη ηα θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ θξηηήξηα δηακφξθσζεο ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο (Μαηζαγγνχξαο, 2003).   

          Δλζηάζεηο ζηε δηαζεκαηηθφηεηα εθθξάδνπλ παηδαγσγνί πνπ πξνηηκνχλ 

απζηεξά νξηνζεηεκέλα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Ξέλνη θαη Έιιελεο παηδαγσγνί 

φπσο ν Παιαηνιφγνπ θαη ν Δμαξρφπνπινο ζεσξνχλ ηηο δηαζεκαηηθέο κνξθέο 

δηδαζθαιίαο αηηίεο κπξίσλ θαθψλ (Γεκαξάο, 1998). Τπάξρνπλ ελζηάζεηο θαη ζε 

ζέκαηα επηζηεκνληθά, θαη ζεσξεηηθά, ζε φηη αθνξά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε 

ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο. χκθσλα κε ην Bestor (Γεκαξάο, 1998) νη καζεηέο 

αδπλαηνχλ λα βνεζήζνπλ ζην ζρεδηαζκφ ηνπ καζήκαηνο  θαζψο δελ έρνπλ ζθαηξηθή 

θαηνρή ηνπ ππφ εμέηαζε αληηθεηκέλνπ, έηζη ν ζρεδηαζκφο κπνξεί εχθνια λα γίλεη 

εξαζηηερληθφο.Δπίζεο ελζηάζεηο εγείξνπλ επηζηήκνλεο θαη παηδαγσγνί πνπ 

αληηηίζεληαη ζηελ πξαθηηθή ησλ εληαηνπνηεκέλσλ πξνγξακκάησλ φπσο ε 

δηαζεκαηηθφηεηα θαη ε δηεπηζηεκνληθφηεηα. Τπνζηεξίδνπλ φηη ηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα κε ηα δηαθξηηά καζήκαηα δηδάζθνπλ ηε γλψζε κε ηε ινγηθή ηεο ζεηξά 

θαη αθνινπζία, δηδάζθνπλ άκεζα θαη άξηζηα ηηο νπζηψδεηο γλψζεηο κε ηηο θπξίαξρεο 

έλλνηεο θαη ηνπο φξνπο θάζε δηαθξηηήο επηζηήκεο κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ θαη 

νξγαλσκέλν. Δμαζθαιίδνπλ ζπγθξνηεκέλα ζπζηήκαηα γλψζεσλ γηα λα 

θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνλ θφζκν θαη αλαπηχζζνπλ ζηνπο 

καζεηέο ζπγθξνηεκέλνπο ηξφπνπο ζθέςεο θαη κεζνδνινγηθήο δξάζεο (Ρέιινο, 

2000). Οη ελζηάζεηο απηέο αίξνληαη κε ην επηρείξεκα φηη νη δηαζεκαηηθέο-
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δηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο κπνξνχλ λα πάξνπλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο. ηε ραιαξή 

ηνπο κνξθή δελ θαηαιχνπλ ηελ απηνλνκία ησλ δηαθξηηψλ θαη θαζηεξσκέλσλ 

δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ αιιά ζπληνλίδνπλ ηε ζχκπξαμε δπν ή πεξηζζνηέξσλ απφ 

απηά γηα ηε ζθαηξηθφηεξε κειέηε ζεκάησλ, πξνβιεκάησλ, ηδεψλ θ.ά. 

ηελ πξνσζεκέλε ηνπο κνξθή νη δηαζεκαηηθέο, δηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο 

νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία λέσλ πβξηδηθψλ Γηεπηζηεκνληθψλ θιάδσλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη γηα λα κειεηήζνπλνη καζεηέο πνιχπινθα ζέκαηα, πνπ γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηνπο απαηηείηαη ε ζχκπξαμε πνιιψλ επηζηεκψλ. Σέηνηα είλαη 

πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Πνιππνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο, 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θ.ά (Μαηζαγγνχξαο, 2003). Οη  πεξηζζφηεξεο ελζηάζεηο 

πνπ δηαηππψλνληαη αλαθέξνληαη πεξηζζφηεξν ζηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο 

Γηαζεκαηηθφηεηαο θαη φρη ζηελ έλλνηα θαζαπηή. 

1.3 Δσζτέρειες ζηην εθαρμογή ηης διαθεμαηικής προζέγγιζης ζηη 
ζημερινή εκπαιδεσηική πραγμαηικόηηηα. 

Οη θνηλσληθέο αλάγθεο πνπ πξνέθπςαλ ιφγσ «ηεο έθξεμεο ησλ γλψζεσλ» πνπ 

παξαηεξείηαη ζηε κεηαβηνκεραληθή θνηλσλία επέβαιιαλ ηελ εηζαγσγή λέσλ 

καζεκάησλ θαη ηελ έληαμε ηνπο ζε εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηε 

γλψζε κε εληαηνπνηεκέλν θαη δηεπηζηεκνληθφ πλεχκα. Γεκηνπξγήζεθε έηζη ε 

αλαγθαηφηεηα γηα δηαξθή θαη πξνζεθηηθή εμέηαζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο 

αλζξσπηζηηθέο θαη ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο. Σαπηφρξνλα παξαηεξείηαη κηα δηαξθήο 

αλαζεψξεζε ησλ παξαδνζηαθψλ απφςεσλ γηα ηε ζρέζε αλζξσπηζηηθψλ θαη ζεηηθψλ 

επηζηεκψλ θαη επηρεηξείηαη ε ζεψξεζε ηνπο ζε έλα λέν πιαίζην αληηθνλθνξκηζηηθφ 

θαη επέιηθην. Απνηέιεζκα απηήο ηεο ζεψξεζεο ήηαλ ε δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ 

Γηαζεκαηηθήο-Γηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ηεο δηδαζθαιίαο. 

Χζηφζν απφ πνιχ λσξίο επηζεκάλζεθαλ πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ πινπνίεζε 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ. Απφ ηνλ ελλνηνινγηθφ θαζνξηζκφ ηνπ φξνπ ηεο 

δηαζεκαηηθφηεηαο γίλεηαη αληηιεπηή θαη δηαθξηηή ε ακεζφηεηα ηεο ζρέζεο αλάκεζα 

ζην δηδαθηέν θαη ηνπο δηδαζθνκέλνπο, θαζφζνλ ε ζρέζε απηή πινπνηείηαη κφλν κέζα 

ζηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν ηνπ καζεηή. Δλ ηνχηνηο ζπζηήκαηα ζπγθεληξσηηθά φπσο 

ηεο Διιάδαο, ηεο Γαιιίαο θαη άιισλ ρσξψλ δελ επλννχλ ην βησκαηηθφ ραξαθηήξα 

ηεο δηδαζθαιίαο ελψ άιια απνθεληξσηηθά ζπζηήκαηα φπσο ηεο Οιιαλδία, ηεο 
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Βξεηαλίαο ζπκβάιινπλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο. Γεληθφηεξα 

νη δπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο εζηηάδνληαη ζην 

δηαθνξνπνηεκέλν ηξφπν επηθνηλσλίαο ησλ αλζξψπσλ ζήκεξα  (Καξαηδηά-ηαπιηψηε, 

2002). 

Έλα αθφκα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ είλαη ε έιιεηςε ελφο θαζνξηζκέλνπ 

ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ηνπ παξερφκελνπ έξγνπ. Δμαηηίαο απηνχ ηνπ ιφγνπ 

παξαηεξνχκε ηα δηεπηζηεκνληθά ζέκαηα λα αλαπηχζζνληαη κε θαζαξά ηνπηθή 

πξσηνβνπιία, ε νπνία ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αδπλαηεί λα ζηεξίμεη επαξθψο θαη λα 

επεθηείλεη ηελ εθαξκνγή παξφκνησλ πξνγξακκάησλ. Δπνκέλσο πξνθχπηεη ην βάζηκν 

ζπκπέξαζκα φηη ε εηζαγσγή δηεπηζηεκνληθψλ ζεκάησλ κέζα ζηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαίλεηαη λα είλαη επηηπρεκέλε φηαλ γίλεηαη κε ηξφπν νξγαλσκέλν θαη 

έγθπξν. Έλα άιιν πξφβιεκα ζρεηίδεηαη κε ηηο αδπλακίεο ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ φπσο απηά ιεηηνπξγνχλ κέζα ζηηο δνκέο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ ιφγσ απηήο ηεο δνκήο δπζρεξαίλεη ηε ιεηηνπξγία θαηλνηνκηψλ. 

Αθφκα δπζρέξεηεο αληηκεησπίδεη ε εθαξκνγή ηεο Γηαζεκαηηθφηεηα ζε επίπεδν 

ζρνιηθήο κνλάδαο. Οη πηζαλφηεηεο γηα κηα απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή θαζνξίδνληαη 

ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα ζρνιεία αληηκεησπίδνπλ ηηο αιιαγέο 

θαη ηηο θαηλνηνκίεο ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα ζρνιεία δελ είλαη άςπρνη νξγαληζκνί 

θαη ε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε, θαζψο επίζεο ε γεληθφηεξε ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά 

ηνπ έκςπρνπ δπλακηθνχ ησλ ζρνιείσλ είλαη απηή πνπ ηειηθά θαζνξίδεη ην 

επηηπρεκέλν ή φρη πιαίζην εξγαζίαο θαη ππνζηήξημεο θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ. 

Δηδηθφηεξα ε «αληίζηαζε ζηελ αιιαγή πνπ άιινηε εθθξάδεηαη κε επηθπιάμεηο θαη 

άιινηε κε ελζηάζεηο γηα ηπρφλ εμειίμεηο ζηηο κεζφδνπο θαη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζρνιείσλ, είλαη κηα ζνβαξή δπζρέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή νπνηνπδήπνηε 

πξνγξάκκαηνο. Πξνβιήκαηα επίζεο αλαθχπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο αλαθνξηθά κε δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βαζηθή 

εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηα πνξίζκαηα πνπ δεκνζίεπζε ν 

CIDREE επηζεκαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί γηα λα είλαη ηθαλνί λα ρξεζηκνπνηνχλ 

δηεπηζηεκνληθά ζέκαηα ζηε δηδαζθαιία ηνπο πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί 

απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε δηεπηζηεκνληθψλ πξαθηηθψλ κέζα ζηα ηδξχκαηα ηεο 

βαζηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο (CIDREE,/Π.Η, 1999). 
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Γεληθφηεξα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο Γηαζεκαηηθφηεηαο, είλαη 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε χπαξμε θαηαξηηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ, ηθαλψλ λα 

απεγθισβίδνληαη απφ ηα ζηελά φξηα ηνπ επηζηεκνληθνχ ηνκέα ηεο εηδηθφηεηαο ηνπο, 

βξίζθνληαο ηηο γεληθεπκέλεο δνκέο πνπ ζπλδένπλ ηνπο  ηνκείο εηδίθεπζεο ηνπο κε ηηο 

άιιεο επηζηήκεο. χκθσλα κε έξεπλεο  ησλ Clair θαη Houg (Lake, 2002) 

απνθαιχθηεθαλ θάπνηα εκπεηξηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο αηηίεο θαη ηα πξνβιήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηε εθαξκνγή ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο.  Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε 

ηα εμήο: 

-πνιιέο θνξέο εξεπλεηέο, δάζθαινη, δηνηθεηηθνί ππάιιεινη δίλνπλ δηαθνξεηηθέο 

εξκελείεο ζηνλ φξν «δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε». 

-ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ρξεηάδεηαη αθξηβή πξνγξακκαηηζκφ θαη ζρεδηαζκφ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ  

Σν ζνβαξφηεξν πξφβιεκα θαίλεηαη λα έρεη λα θάλεη κε ηελ ίδηα ηε θχζε ηεο 

δηαζεκαηηθφηεηαο θαζψο ην λα δηδάζθεη θαλείο δηαζεκαηηθά δελ είλαη εχθνιε 

ππφζεζε.Οη δπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή ηεο Γηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο έρνπλ 

επηζεκαλζεί απφ ην χλδεζκν Παηδαγσγηθψλ Ηλζηηηνπησλ ηεο Δπξψπεο – CIDREE-

θαη νθείινληαη ζε πνηθίια αίηηα φπσο: ε έιιεηςε θαηαξηηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ, ε 

ζηελφηεηα πιηθψλ πφξσλ, ε αλαζηάησζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. 

1.4 Η προοπηική ηης  προζέγγιζης ηης διαθεμαηικόηηηας. 

Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά εάλ θαη 

εθφζνλ εμεηαζηνχλ κειεηεζνχλ θαη αληηκεησπηζηνχλ ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ηεο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία δηεζλψλ εξεπλψλ, φπσο 

επηζεκαίλεη ν Lake (2002), νη ζεηηθέο επηδξάζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

δηαζεκαηηθφηεηαο ζπλίζηαληαη ζηα παξαθάησ: 

-Σν πξφγξακκα δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο βνεζά  ηνπο καζεηέο λα αλαπηχζζνπλ 

θαη λα εθαξκφδνπλ δεμηφηεηεο 

-κηα δηαζεκαηηθά δνκεκέλε γλψζε νδεγεί ζηελ ηαρχηεξε ζπλαξκνιφγεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ 
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- ην δηαζεκαηηθφ πξφγξακκα ελζαξξχλεη ηε κάζεζε «εηο βάζνο θαη πιάηνο» 

-ην δηαζεκαηηθφ πξφγξακκα πξνζέγγηζεο εμαζθαιίδεη ηελ πνηνηηθή δηαρείξηζε ηνπ 

ρξφλνπ. 

Χζηφζν απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα επηηεπρζνχλ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα 

είλαη απαξαίηεην λα εμεηαζηνχλ ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα φπσο  

-ελλνηνινγηθή δηαζαθήληζε φξσλ, φπσο ζέκα, απνηέιεζκα θ.ά 

-επειημία σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο 

-ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο –έλλνηεο θαη καζήκαηα πξνο εληαηνπνίεζε –ζχλδεζκνο 

κεηαμχ δηαζεκαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη απνηειεζκάησλ 

-ην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο 

-Ζ ππνζηήξημε ζε επίπεδν νηθνγελεηαθνχ θαη ηνπηθνχ πεξηβάιινληνο –ηα ζέκαηα 

πνπ επλννχλ ηε κεηαθνξά κάζεζεο θαη ησλ ζπλδέζεσλ ηνπο. 

πλνςίδνληαο ζα ιέγακε φηη νη δηαζεκαηηθέο θαη δηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο ηεο 

δηδαζθαιίαο πξνέθπςαλ θαη απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ θνηλσληψλ ησλ ρσξψλ ππνδνρήο ζε πνιππνιηηηζκηθέο θαη 

ζπλεπψο θαη ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ ζε πνιππνιηηηζκηθέο. Οη κεηαζρεκαηηζκνί 

αλέζπξαλ παηδαγσγηθέο ηδέεο θαη αηηήκαηα γηα ηζφηηκε αληηκεηψπηζε, αιιειεγγχε, 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλφηεηα. Απνκέλεη λα θαλεί 

εάλ ζα κεηαβιεζνχλ ζε πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία ζα απνξξνθήζεη ηνπο θξαδαζκνχο 

ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη ζα κεηνπζηψζεη ηε γλψζε ζε κάζεζε θαη θνηλσληθή δξάζε. Αο 

ειπίζνπκε. 
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