Θεωπηηικέρ, επιζηημολογικέρ και ιδεολογικέρ πλεςπέρ ηος αναλςηικού
ππογπάμμαηορ
Σπύρος Τοσλιάηος*
Σν παξαδνζηαθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα, πνπ έρεη σο βάζε ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ
πνπ βαζίδνληαη ζηηο επηζηήκεο νη νπνίεο νξηνζεηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ θαη 20νχ αη.,
ιεηηνχξγεζε ζηα πιαίζηα ηνπ θαπηηαιηζκνχ κε ζαθή δηαθξηηφηεηα ζην αληηθείκελν θαη ηε
κέζνδν. Ζ δηάζπαζε απηή ησλ γλψζεσλ ζεσξήζεθε αλαγθαία, αθνχ ζπλδέζεθε κε
ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα βαζηθήο ζεσξεηηθήο γλψζεο, θαηάξηηζεο θαη εηδίθεπζεο κε ζηφρν
ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηελ έληαμή ηνπ
ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δνκή.
Σν πξφγξακκα απηφ, πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ θαπηηαιηζηηθή αλαπαξαγσγή ηεο
εξγαζίαο, αιιά θαη ηελ ηζνξξνπία ησλ ζρέζεσλ, εθθξάδεη κηα πιεπξά ηεο ηδενινγίαο ηεο
αζηηθήο ηάμεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο παξαδνζηαθέο-ηζηνξηθέο αμίεο, θαη ζπληεξεηηθέο. Αθνχ
ινηπφλ ιεηηνπξγεί ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο θαη αλαγλσξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ
σο θαηαλαγθαζηηθφ, θνξκαιηζηηθφ θαη απνζπαζκαηηθφ, νδεγεί ζε κηα ζπληειεζηηθή κάζεζε,
αλαπαξαγσγή ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο εμαζθαιίδνληαο πιαηηά εθαξκνγή. Ο ηξφπνο
κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζε λα δηακνξθσζεί έλα δηαθνξεηηθφ πξφγξακκα θαη λα ζπλδεζεί κε ηηο
αλζξσπηζηηθέο θαη ηζηνξηθέο αμίεο θαη λα αλαδείμεη κνξθσηηθέο θαη απειεπζεξσηηθέο
δηαδηθαζίεο ζην ζρνιείν είλαη ην δεηνχκελν.
Σν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κπνξεί λα
θαηαλνεζεί κφλν ζαλ κηα ελνπνηεκέλε δηαδηθαζία, έηζη ψζηε λα απνθηά ν καζεηήο κηα
ζθαηξηθή θαη νινθιεξσκέλε γλψζε γηα ηνλ θφζκν. Χζηφζν, πξέπεη λα απνδερζνχκε φηη ε
ελνπνίεζε ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ είλαη κηα δχζθνιε ππφζεζε θαη κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζηα πιαίζηα κηαο ζηαζεξήο, επίκνλεο θαη καθξνρξφληαο δηαδηθαζίαο,
ρσξίο λα έρεη ζηφρν ηελ άκεζε εθαξκνγή ζην ζρνιείν, αθνχ έρεη πνιιέο δηαζηάζεηο
εξεπλεηηθέο θαη απαηηείηαη ζπλεξγαζία ζε πεξηζζφηεξα επηζηεκνληθά πεδία.
Οη πιεπξέο ηηο νπνίεο κπνξεί θαλείο λα πξνζεγγίζεη κέζα απφ έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα
είλαη νη εμήο:
Α) Φηινζνθηθή, ηζηνξηθή θαη ελλνηνινγηθή
Β) Δπηζηεκνινγηθή, ηδενινγηθή
Γ) Παηδαγσγηθή, δηδαθηηθή, ςπρνινγηθή
Γ) Αμηνινγηθή
Δ) Κνηλσληνινγηθή
Ζ ζρνιηθή πξαθηηθή κέρξη ζήκεξα δείρλεη φηη νη δχν δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο
πξνζεγγίζεηο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ εθαξκφδνληαη δει. ηνπ παξαδνζηαθνχ θαη
ηνπ εληαίνπ δηαζεκαηηθνχ πιαηζίνπ ζπνπδψλ πνπ άξρηζε απφ ην Γπκλάζην, έρνπλ κεγάια
πξνβιήκαηα, ηα νπνία νδεγνχλ ζε κηα αδπλακία θαηαλφεζεο ηνπ επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ
θαη ηεο κεζφδνπ ησλ δηαθξηηψλ καζεκάησλ.
Ζ λέα πξφηαζε ζρεηηθά κε ηελ «ελνπνηεκέλε» πξνζέγγηζε ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ
θαη αηζζεηηθψλ ζεσξηψλ-δξαζηεξηνηήησλ ζην Γπκλάζην, νδεγεί ζε κηα παξαπέξα ζχγρπζε ην
δάζθαιν θαη ην καζεηή, αθνχ δελ έρεη επηζηεκνληθά απνζαθεληζηεί πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο
δηεπηζηεκνληθφηεηαο κε ηε ιεγφκελε «δηαζεκαηηθφηεηα» θαη ηαπηφρξνλα δελ απαληηέηαη
ηθαλνπνηεηηθά ην εξψηεκα αλ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζην ζρνιείν.
Με ζθνπφ λα ζπδεηήζνπκε ην πξφβιεκα ηεο εηζαγσγήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ πιαηζίνπ
ζπνπδψλ είλαη αλάγθε λα επηζεκάλνπκε ηα κεγάια ζεζκηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία είλαη
ζχκθπηα κε ηε δηακφξθσζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Ζ έξεπλα ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ζην ζρνιείν είλαη
πξφβιεκα ηεο επξχηεξεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, ε νπνία πεξηέρεη εηδηθνχο εξεπλεηέο θαη
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επηζηήκνλεο κε δηαθνξεηηθέο γλψζεηο θαη φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ζ εθπαηδεπηηθή
πξαθηηθή ηνπ θξάηνπο δείρλεη φηη ν εθπαηδεπηηθφο-επηζηήκνλαο δηαρσξίδεηαη απφ ηνλ εηδηθφ
θαη δελ ιακβάλεη νπζηαζηηθά θαη ηππηθά κέξνο ζηε δηακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Τπάξρνπλ
ζεζκνζεηεκέλα θέληξα εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, φπσο ην Π. Η. θαη ην Κ. Δ. Δ., ηα νπνία δελ
αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ θαηξψλ θαη έρνπλ πεξηπέζεη ζε νπζηαζηηθά επηζηεκνληθά
ιάζε θαη παξαιείςεηο. Μεξηθνί απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο παξαηεξείηαη απηή ε
θαηάζηαζε είλαη φηη ηα θξαηηθά εθπαηδεπηηθά θέληξα:
1. Γελ ζπλεξγάδνληαη θαζφινπ κε ηηο επηζηεκνληθέο ελψζεηο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ
εξγάδνληαη ζηα ζρνιεία ή, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπκβαίλεη απηφ, δελ είλαη ηζφηηκε ε
ζπλεξγαζία.
2. Γελ ζπλεξγάδνληαη κε ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ΟΛΜΔ –ΔΛΜΔ θαη ην επηζηεκνληθφ
φξγαλν ηεο ΟΛΜΔ, ην ΚΔΜΔΣΔ, κε ζθνπφ ηελ απφ θνηλνχ δηακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ.
3. Γελ ππάξρεη ζηελ νπζία δεκφζηνο δηάινγνο γηα ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηα ζρνιηθά
βηβιία, παξά κφλν πεξηνξηζκέλνο, αλάκεζα ζε ιίγνπο εθπαηδεπηηθνχο. Απηφ είλαη απνηέιεζκα
ηεο έιιεηςεο θέληξσλ ζηήξημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη επηκφξθσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
πνπ ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη ζε εηήζηα βάζε.
Θεωπηηικέρ και επιζηημολογικέρ απσέρ.
Σν αίηεκα γηα εληαία ζεψξεζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ δελ κπνξεί λα
ακθηζβεηεζεί θαη κε πξψηε καηηά θαίλεηαη φηη είλαη ζε θνηλή θαηεχζπλζε κε ην Γ.Δ.Π.Π... Ζ
πξαγκαηηθφηεηα φκσο δείρλεη φηη νη ζεσξεηηθέο βάζεηο δηαθέξνπλ ζην πεξηερφκελν ησλ
πξνηάζεσλ πνπ δηακνξθψλνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο θνξείο ή εξεπλεηέο. Σν αίηεκα γηα
ελνπνίεζε ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ είλαη ηζηνξηθφ, αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα
πινπνηεζεί ζε νπνηαδήπνηε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα θαη θάησ απφ ζπλζήθεο νη νπνίεο δελ
ηθαλνπνηνχλ ηνπο φξνπο ηνπ πξνβιήκαηνο. Σν πιαίζην δηακφξθσζεο ελφο αλαιπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο, φπσο είπακε θαη παξαπάλσ, πεξηιακβάλεη θηινζνθηθέο, επηζηεκνινγηθέο,
παηδαγσγηθέο,, πνιηηηθέο θαη ηδενινγηθέο δηαζηάζεηο. Απηή ε πξαγκαηηθφηεηα επηβεβαηψλεη
ηελ άπνςε φηη ε ζπκκεηνρή ησλ ππνθεηκέλσλ (εθπαηδεπηηθψλ, εξεπλεηψλ) ζηε δηακφξθσζε
είλαη θαηαιπηηθή. Απνθαιχπηεη ηελ ελφηεηα ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, έηζη
ψζηε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ζην ζρνιείν λα δηακνξθψλνληαη σο γεληθά-θαζνιηθά
πξνβιήκαηα ηα νπνία είλαη θαη ηδενινγηθά πξνβιήκαηα θαη εηδηθά κέζα απφ ηηο επηκέξνπο
επηζηήκεο ζην αληηθείκελν θαη ηε κέζνδν. Σν ζεκεξηλφ Γ.Δ.Π.Π.. δελ αλαδεηθλχεη ηα γεληθά
πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηα εηδηθά, ηελ ελφηεηα φινπ θαη κέξνπο, ησλ αληηθεηκέλσλ θαη
κεζφδσλ, πνπ δίλνπλ κηα δπλαηφηεηα εμέιημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ζθέςεο θαη ηεο δξάζεο.
Πνιιά έρνπλ γξαθηεί γηα ην ηη ζεκαίλεη ηζηνξηθφηεηα, δηεπηζηεκνληθφηεηα θαη
δηαζεκαηηθφηεηα ηεο γλψζεο. ’ απηέο ηηο εξγαζίεο αλαπηχζζνληαη θάπνηεο ηδέεο νη νπνίεο
έρνπλ ζρέζε κε ηε θηινζνθία ηεο επηζηήκεο θαη ηελ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο θαη δηαθέξνπλ
κεηαμχ ηνπο ή βξίζθνληαη ζε αληηπαιφηεηα γηαηί αθνινπζνχλ αξρέο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε
δηαθνξεηηθά θηινζνθηθά ξεχκαηα. Μεξηθέο απ’ απηέο ηηο αξρέο ζπλδένληαη κε ηηο ζεσξίεο
ζπζηεκάησλ, κε ηε ζεσξία ηνπ νιηζκνχ, ηνπ δνκηζκνχ θαη ιεηηνπξγηζκνχ, ηε ζεσξία ηνπ
δηαιεθηηθνχ θαη ηζηνξηθνχ πιηζκνχ, ηε ζεσξία ησλ δηθηχσλ θαη ηεο πιεξνθνξίαο ή θηλνχληαη
ζηα πιαίζηα ηνπ κεηακνληεξληζκνχ θ.ά.
Ζ θάζε κηα απφ απηέο ηηο ζεσξίεο κπνξεί λα πξνζεγγίζεη κηα πιεπξά ηεο αληηθεηκεληθήο
πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί δηεθδηθψληαο ηελ απφιπηε γλψζε.
Δίλαη γλσζηφ φηη ε ζπζηεκηθή κέζνδνο ιεηηνπξγεί ζε φιεο ηηο θπζηθέο θαη θνηλσληθέο
επηζηήκεο κε ηελ έλλνηα ηεο νξηνζέηεζεο, ηαμηλφκεζεο θαη νκαδνπνίεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ
πιηθνχ, θαζψο θαη ζηε δηδαζθαιία. Απηή φκσο δελ κπνξεί λα δψζεη γφληκα απνηειέζκαηα αλ
ηαπηηζηεί κε νιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ εκπεηξηζκνχ πνπ θηλνχληαη ζ’ έλα κεραληζηηθφ
επίπεδν, γηαηί αγλννχλ ηηο πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε κηα
ζηαδηαθή εμέιημε πνπ ρξεζηκνπνηεί ν δηαιεθηηθφο θαη ηζηνξηθφο πιηζκφο. Βέβαηα, ζηηο
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πεξηπηψζεηο πνπ ζέινπκε λα απνθαιχςνπκε ηηο δνκηθέο δηαζηάζεηο ησλ πξαγκάησλ
επεμεξγαδφκαζηε ηηο δνκηθέο ζεσξίεο θαη ηηο εληάζζνπκε ζπλζεηηθά ζε κηα επξχηεξε κέζνδν.
Σν πξφγξακκα ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο αγλνεί κεζνδνινγηθέο αξρέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ
αλαδήηεζε αιιεινδηεηζδπφκελσλ θαη εηεξνπξνζδηνξηδφκελσλ πιεπξψλ ηεο γλσζηηθήο
δηαδηθαζίαο νη νπνίεο νδεγνχλ ζε κηα ζπλζεηηθή πνξεία κε άμνλα ηελ ηζηνξηθφηεηα θαη ηε
δηεπηζηεκνληθφηεηα. Ζ δηαζεκαηηθφηεηα είλαη κηα έθθξαζε ηνπ κεηακνληεξληζκνχ, δειαδή
κηαο έθθξαζεο ηεο ζεκεξηλήο παγθφζκηαο αγνξάο θαη θαηαλαισηηθήο θνηλσλίαο πνπ επλνεί
ηελ ζπζηέγαζε ησλ ζεσξηψλ, ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ελαιιαθηηθφηεηα, ηελ αηνκηθφηεηα
θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ρσξίο κηα εληαία, νξγαληθή δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ,
ησλ γλψζεσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ. Σν πξφγξακκα απηφ επλνεί ηελ επηιεθηηθφηεηα θαη ηελ
αβεβαηφηεηα.
Ζ πξφηαζε πνπ ζα αθνινπζήζνπκε ζα πεξηέρεη ηελ επεμεξγαζία ηεο ηζηνξηθφηεηαο θαη
δηεπηζηεκνληθφηεηαο ηεο γλψζεο.
Η ιζηοπικόηηηα ηηρ επιζηημονικήρ γνώζηρ
Ζ ηζηνξία ησλ Δπηζηεκψλ απνθαιχπηεη φηη ε βάζε ηεο επηζηήκεο είλαη έλα εληαίν
πιέγκα βαζηθψλ ζεκειησδψλ ελλνηψλ θαη κεζφδσλ, νη νπνίεο εκπινπηίδνληαη εμειηθηηθά. Οη
έλλνηεο χιε-θίλεζε, ρψξνο, ρξφλνο, αηηηφηεηα, κνξθή-πεξηερφκελν, νπζία, ηάμε-αηαμία, έλαπνιιά, φιν-κέξνο, ακεηάβιεην-κεηαβιεηφ, ζπλέρεηα-αζπλέρεηα θ.ά. νδεγνχζαλ ζηε
δηακφξθσζε πιαηζίσλ αληηθεηκέλσλ, νξηνζέηεζε αληηθεηκέλσλ θαη δηαξθείο πξνζδηνξηζκνχο.
Ζ θηινζνθία ζε ελφηεηα κε ηελ επηζηήκε εμειίζζεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αξραίνπ
δνπινθηεηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα θαη ζηε Ρψκε κε ζθνπφ λα ιχζεη πξνβιήκαηα ηα
νπνία αλαδεηθλχνληαη ζην νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηθφ, ηδενινγηθφ θαη ηερλνινγηθφ
επίπεδν. Σα πξνβιήκαηα απηά εθδειψλνληαη ζηελ ηνκή απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη
δηαηππψλνληαη σο ζεσξεηηθά-θηινζνθηθά, ζην βαζκφ πνπ ρξεηάδεηαη λα ιχζνπλ πξνβιήκαηα
ηεο θνηλσληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη θπζηθά-καζεκαηηθά ζην βαζκφ πνπ έιπλαλ πξνβιήκαηα
ηεο παξαγσγήο, ηεο ηερληθήο θαη ηνπ αξηζκεηηθνχ ππνινγηζκνχ. Σα πξνβιήκαηα απηά είλαη
γεληθά θαη εηδηθά θαη ιχλνληαλ κέζα ζηα πιαίζηα επηζηεκνληθψλ ζεσξηψλ, νη νπνίεο
δηακνξθψλνληαλ εμειηθηηθά.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 5νπ θαη ηνπ 4νπ αη. π.Υ. δηακνξθψλεηαη κία ελφηεηα ησλ
επηζηεκψλ ηεο Αζηξνλνκίαο, ηεο Γεσκεηξίαο, ηεο Μεραληθήο ζηα πιαίζηα ηεο Φηινζνθίαο,
θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο θαηαλφεζεο ησλ ζεκειησδψλ ελλνηψλ ηεο χιεο, ηεο θίλεζεο, ηνπ
ρψξνπ, ηνπ ρξφλνπ. ηα πιαίζηα απηά πξνζδηνξίδνληαη δηαξθψο ηα πνηνηηθά κεγέζε ηα νπνία
κεηαηξέπνληαη ζε πνζνηηθέο θαη αξηζκεηηθέο δηαηάμεηο θαη λφκνπο. Έηζη νη ηδηφηεηεο ησλ
αξηζκψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε ζπκκεηξία, ηελ ηάμε, ηελ ηζφηεηα θαη ηελ ηζνδπλακία,
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηα νπξάληα θαηλφκελα θαη νη ηδηφηεηεο ηεο χιεο θαη ε εμάληιεζή ηνπο
κε ηελ θίλεζε, ην βάξνο (βαξχηεηα, ειαθξφηεηα). Οη λφκνη ηεο Μεραληθήο εμειηθηηθά
δηαηππψζεθαλ κε πνηνηηθνχο πξνζδηνξηζκνχο θαη γεσκεηξηθέο- αξηζκεηηθέο δηαηππψζεηο
ην πεδίν ηεο Υεκείαο κε ηελ αλίρλεπζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ κεηάιισλ θαη ηηο
εθαξκνγέο ζηελ ηήμε θαη κεηαηξνπή κέζσ θξακάησλ δηακνξθψζεθαλ εκπεηξηθά θαη θαηφπηλ
επηζηεκνληθά, λφκνη ηεο επηζηήκεο. Σν ίδην ζπλέβε θαη κε ηε Βηνινγία θαη ηελ Ηαηξηθή, φπνπ ε
παξαηήξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δψσλ θαη ηεο εμέιημεο ηεο κνξθνινγίαο ηνπο, ησλ
ηδηνηήησλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο, νδήγεζαλ ζε γελίθεπζε θαη δηαηχπσζε
λφκσλ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ελφηεηα δηαηήξεζεο θαη κεηαβνιήο, φινπ θαη κέξνπο,
ζπκκεηξίαο θαη αζπκκεηξίαο1.
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο, γεληθέο επηζηεκνληθέο ζεσξίεο ζηελ
Κνζκνινγία, Αζηξνλνκία, Μεραληθή, Βηνινγία, Γεσκεηξία θ.α. ιεηηνχξγεζαλ σο
κεζνδνινγηθφο θαηαιχηεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επηκέξνπο ζεσξηψλ φισλ ησλ επηζηεκψλ.

.
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Κνζκνινγηθέο ζεσξίεο πεξί ηεο θπθιηθήο πεξηζηξνθήο ησλ νπξαλίσλ ζσκάησλ, ηεο
ηειεηφηεηαο ησλ θηλήζεσλ, ηεο πκκεηξίαο θαη Παγθφζκηαο ηάμεο ιεηηνχξγεζαλ ζε φιε ηε
δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ηεο επηζηήκεο σο ηελ Αλαγέλλεζε θαη έιαβαλ άιιε κνξθή κε ηελ
Δπηζηεκνληθή Δπαλάζηαζε (17νο αη.), αθνχ επηθξάηεζε ε ειηνθεληξηθή ζεσξία.
Οη ζεσξίεο ηεο εμέιημεο θαη ησλ δηαδνρηθψλ ζηαδίσλ ηεο γεο θαη ησλ δσληαλψλ
νξγαληζκψλ ζπλδέζεθαλ κε ηε Γεσινγία θαη ηε Βηνινγία. Οη γεληθέο ζεσξίεο πνιιέο θνξέο
ηαπηίδνληαη κε ηηο γεληθέο ζεκειηψδεηο αξρέο θαη έρνπλ ζέζε κεζφδνπ2.
Ζ Ηζηνξία έζεζε ζεκειηψδε εξσηήκαηα ζηηο επηζηήκεο ηεο Οηθνλνκίαο, ηεο
Κνηλσληνινγίαο, ηεο Πνιηηηθήο θαη Φπρνινγίαο ζην βαζκφ πνπ ζπλδέζεθε κ’ απηέο. Σα
εξσηήκαηα απηά έρνπλ ζρέζε κε ηελ αξρή, ηε γέλεζε, ηελ αλάπηπμε, ηελ εμέιημε θαη ηε
ζχγθξνπζε ηεο θνηλσλίαο απφ ηελ αξραηφηεηα σο ζήκεξα.
1) Πνηα είλαη ε γέλεζε θαη εμέιημε θπιψλ, θνηλσληθψλ ηάμεσλ, ιαψλ, εζλψλ θαη θξαηψλ;
2) Πνηα είλαη ε εμέιημε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηη ζρέζε έρεη κε ηελ ηερλνινγία θαη
ηελ επηζηήκε;
3) Πψο πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηάβαζε απφ κηα κνξθή νξγάλσζεο ηεο θνηλσλίαο ή ηζηνξηθφ
ζηάδην ζην επφκελν; Με κεηαξξπζκίζεηο θαη ξήμεηο ή κε θνηλσληθέο επαλαζηάζεηο; Ση ξφιν
παίδεη ε πνιηηηθή θαη ηδενινγηθή δξάζε ζε θάζε ηζηνξηθή επνρή;
Σα εξσηήκαηα απηά θσηίδνπλ ην αληηθείκελν ηεο Κνηλσληνινγίαο, ηεο Πνιηηηθήο
Δπηζηήκεο θαη Φπρνινγίαο αθνχ ζπλδένληαη κε ηε γέλεζε θαη εμέιημε ηεο ζπλείδεζεο, ηεο
γιψζζαο, ηεο ζθέςεο (Γισζζνινγία, Δζλνγισζζνινγία, Αλζξσπνινγία). Ζ Κνηλσληνινγία
ζέηεη σο πξνυπφζεζε ηεο έξεπλαο ζην αληηθείκελν ηεο θνηλσληθήο νκάδαο θαη θνηλσληθήο
ηάμεο ή ζηξψκαηνο ηελ ηζηνξηθή γέλεζε θαη εμέιημε ηεο θνηλσλίαο. πλδέεηαη κε ηνπο λφκνπο
θίλεζεο θαη κεηαβνιήο ηεο θνηλσλίαο θαη αλαπηχζζεη λέεο κεζνδνινγίεο ζην βαζκφ πνπ
ρξεηάδεηαη λα εξεπλήζεη ζπκπεξηθνξέο θαη λννηξνπίεο ζηα πιαίζηα ησλ δεκνζθνπήζεσλ. Ζ
Κνηλσληνινγία εμππεξεηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο ζηαηηζηηθνπηζαλνθξαηηθέο πξνβιέςεηο.
Θεμελιώδειρ έννοιερ και ανηικείμενα ηος κόζμος
και η επιζηημονική γνώζη
Οη ζεκειηψδεηο έλλνηεο χιε, ελέξγεηα, πιεξνθνξία, ρψξνο, ρξφλνο, αηηηφηεηα, άηνκν,
θνηλσλία, ζπλείδεζε, βηνινγηθή κνλάδα θ.ά. αληηκεησπίδνληαη ζπλήζσο έμσ απφ ηηο
πξαγκαηηθέο ηνπο δηαζηάζεηο, ηηο κεζνδνινγηθέο θαη εξκελεπηηθέο θαη ιεηηνπξγνχλ σο
εκπεηξηθέο-πξνζδηνξηζηηθέο ζρέζεηο.
Σν πεξηερφκελν ηεο θάζε επηζηήκεο βαζίδεηαη ζηηο ζεκειηψδεηο έλλνηεο, αξρέο,
κεζφδνπο, αιιά εθθξάδεηαη κέζα απφ ηε δηδαθηηθή – εξεπλεηηθή δηάζηαζε δηαθνξεηηθά. Οη
κεζνδνινγηθέο αξρέο, πνπ είλαη θαη εξκελεπηηθέο αξρέο, είλαη θνηλφο ηφπνο αλάκεζα ζηηο
επηζηήκεο, αιιά δελ γίλνληαη θαλεξέο, παξά κφλν φηαλ εθθξάδνληαη ζην ηειεπηαίν ζηάδην
επεμεξγαζίαο θαη ζε έλα πςειφ αθαηξεηηθφ επίπεδν ζρέζεσλ γηα θαζαξά σθειηκηζηηθνχο
ιφγνπο, άκεζα πξαθηηθνχο.
Οη κεζνδνινγηθέο απηέο αξρέο θαη έλλνηεο, πνπ δηακνξθψλνπλ πιέγκαηα εξκελεπηηθά,
κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ σο εμήο:
1. Ύιε, ελέξγεηα, πιεξνθνξία, ρψξνο, ρξφλνο (Βαζηθέο έλλνηεο πνπ εθθξάδνπλ ην ζχλνιν ηεο
θνζκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο).
2. Αιιειεπίδξαζε, αιιειεμάξηεζε, αιιεινδηείζδπζε θαη αιιεινκεηαηξνπή κνξθψλ χιεο,
ελέξγεηαο θαη πιεξνθνξίαο.
3. Δλφηεηα ζπζηεκάησλ, δνκψλ θαη ιεηηνπξγηψλ επηπέδσλ νξγαλψζεσλ θαη κνξθψλ χιεοελέξγεηαο.
4. Γηαηήξεζε θαη κεηαβνιή ζπζηεκάησλ δνκψλ, ιεηηνπξγηψλ, θαηαζηάζεσλ, χιεο θαη
ελέξγεηαο.
5. . Δλφηεηα, πνιιαπιφηεηα, δηαθνξφηεηα, φιν-κέξνο, γεληθφ-εηδηθφ.
6 πζηήκαηα επηθνηλσλίαο γλψζεο, επηζηήκεο, γιψζζαο.
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ην πιαίζην ηεο δηακφξθσζεο ζπλφινπ βαζηθψλ ελλνηψλ, αξρψλ θαη κεζνδνινγηθψλ
θξηηεξίσλ κάο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δηαηππσζνχλ εληαία ζπζηήκαηα, νιφηεηεο ηεο
αληηθεηκεληθήο θαη ππνθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο.
Η διεπιζηημονικόηηηα ηηρ γνώζηρ
Γηεπηζηεκνληθφηεηα είλαη ε ηζηνξηθή πνξεία ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο, ε νπνία
εθδειψλεηαη σο κηα ελφηεηα πνιχπινθε θαη αληηθαηηθή αλάκεζα ζηηο επηζηήκεο. Ζ
δηεπηζηεκνληθφηεηα επηδεηεί λέν πξνζδηνξηζκφ θαη νξηνζέηεζε ησλ επηζηεκνληθψλ
αληηθεηκέλσλ θαζψο δηαηππψλεη λέα ζεκειηψδε πξνβιήκαηα, ζε γεληθεπκέλε κνξθή θαη
επεμεξγάδεηαη ηηο απαληήζεηο ηνπο. Με ηε δηεπηζηεκνληθφηεηα δελ πεξηγξάθνπκε θαη
αλαιχνπκε ηη είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ζην πεδίν ηεο επηζηήκεο, αιιά
πξνζεγγίδνπκε πιεπξέο απηνχ ζηα φξηα ησλ επηζηεκψλ θαη ην εμαληινχκε φζν είλαη δπλαηφλ
ζε κηα επξεία ελνπνίεζε. Δπνκέλσο ε δηεπηζηεκνληθφηεηα βνεζάεη ζην λα ζπγθξνηήζνπκε
γεληθά πξνβιήκαηα θαη λα ηα ζπλδέζνπκε κε ηα εηδηθά έηζη ψζηε λα δίλνπκε ζεσξεηηθέο
απαληήζεηο πνπ ζα ζπλδένληαη κε ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο ζηελ πξννπηηθή ηεο ηζηνξηθήο
εμέιημεο3.
Ζ δηεπηζηεκνληθή δηαδηθαζία ζπγθξνηεί θπζηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ
ηζηνξηθή θαη ινγηθή πξνέιεπζε θαη πιεπξέο αλνηρηέο ζηελ έξεπλα. Ζ ζαθήο δηαθνξά απφ ηε
ιεγφκελε δηαζεκαηηθή δηαδηθαζία είλαη φηη δελ δηακνξθψλεηαη κηα ζεηξά ζπιινγηζκψλ κε
ζηφρν ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκάησλ θαη απιά ινγηθά παηρλίδηα, αιιά είλαη κηα ζπλερήο
αιιειεπίδξαζε ηνπ γεληθνχ κε ην εηδηθφ κέζα απφ ηελ νπνία αλαδεηείηαη κηα πνξεία κε ζεηξά
ζηαδίσλ θαη θαηεπζχλζεσλ, κηα εμειηθηηθή ζθέςε. Σα εηδηθά πξαθηηθά πξνβιήκαηα
εληάζζνληαη κέζα ζε γεληθέο, θνζκνινγηθέο, θπζηθέο, θνηλσληθέο, εζηθέο θαη ηδενινγηθέο
ζθαίξεο θαη δηαηεξείηαη ε δηαιεθηηθή ελφηεηα θχζεο θαη ηζηνξίαο4.
Ζ δηεπηζηεκνληθφηεηα είλαη ε πξνυπφζεζε γηα ηε δηακφξθσζε κηαο εληαίαο
εξκελεπηηθήο κεζφδνπ ησλ αλζξσπηζηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη θπζηθψλ επηζηεκψλ ζην βαζκφ
πνπ πξνζπαζνχκε λα αμηνπνηήζνπκε ηηο γεληθέο γλψζεηο ζπγγελψλ επηζηεκψλ. Οη
εθιατθεπκέλεο εξκελεπηηθέο πξνεθηάζεηο ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα
ζην καζεηή λα εκπινπηίζεη ην ζηνραζκφ ηνπ θαη λα δηεπξχλεη ηνλ νξίδνληα ηεο ζθέςεο ηνπ.
Έλα παξάδεηγκα δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο ζα
κπνξνχζε λα είλαη ε ζρέζε ηεο ηζηνξηθήο θαη επηζηεκνληθήο εμέιημεο κε ηελ έλλνηα ηεο
επηζηεκνληθήο πξνφδνπ. Οη πιεπξέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εμεηαζηνχλ είλαη νη εμήο:
1. Ζ νξηνζέηεζε ηεο έλλνηαο πξφνδνο. Πξφνδνο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ νη λέεο επηζηεκνληθέο
ζεσξίεο θαη αλαθαιχςεηο πνπ θηλνχληαη ζηα φξηα αληνρήο ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη ηνπ
θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο. Όηαλ νη εθαξκνγέο δηαηαξάζζνπλ ηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία, ηελ
ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηζνξξνπία ηνπ αλζξψπνπ κέζα απφ ηα κεηαιιαγκέλα πξντφληα πνπ
εηζέξρνληαη ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ κέζα απφ ηε δσηθή αιπζίδα ακθηζβεηείηαη ε
απνδνρή ηνπ λένπ θαη ξσηάκε αλ κπνξεί λα ππάξρεη θαη νπηζζνδξφκεζε.
2. Σν πξφβιεκα ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο θαη κφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνλ πιαλήηε
καο κπνξεί λα εμεηαζηεί κε ζπλδπαζκφ γλψζεσλ απφ ηε Γεληθή Ηζηνξία, ηελ Οηθνλνκηθή θαη
Κνηλσληθή Ηζηνξία, ηελ Ηζηνξία ηεο ηερλνινγίαο, ηε Υεκεία θαη ηε Βηνινγία. Δμεηάδνπκε:
1. Πνηα ήηαλ ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε ηεο Δπξψπεο ην 18 ν αηψλα θαη πψο
αλαπηχζζεηαη ε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε.
2. Πψο ζπλδέεηαη ε επέκβαζε ηνπ αλζξψπνπ ζηε θχζε κε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ
πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ.
3. Πψο νηθνδνκνχληαη νη κεγαινππφιεηο ζηε βάζε ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ θέξδνπο θαη ηεο
αγνξάο, πψο εκθαλίδεηαη ε αληζφκεηξε νηθνδφκεζε θαηνηθηψλ θαη ν ππεξπιεζπζκφο.
4. Πψο κεηαηξέπνληαη νη επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο αλαθαιχςεηο ζε εκπνξεπκαηηθφ
θέξδνο θαη πψο θαηεπζχλεηαη ην πεηξέιαην θαη ηα ρεκηθά παξάγσγά ηνπ πξνο ηελ θχξηα
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θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ αγλνψληαο ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο θαζαξήο
ελέξγεηαο.
5. Πψο ε πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή εμνπζία θαηεπζχλεη ηελ ηερλνινγία ζε κεγάιν βαζκφ,
ζηε βάζε ηνπ πινπηηζκνχ ζε βηνκεραλίεο θαηαζθεπήο φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο
(αηνκηθέο – ππξεληθέο βφκβεο).
6. Πψο θαηαζηξέθεηαη ην πεξηβάιινλ εμαηηίαο ηεο ξχπαλζεο ηεο αηκφζθαηξαο κε
δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη άιια ρεκηθά θαηάινηπα θαη θαηαζηξέθεηαη ην θιίκα θαη ε
ηζνξξνπία ηνπ πιαλήηε5 (θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ).
θνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ παγθφζκησλ πξνβιεκάησλ είλαη ε απειεπζέξσζε ηεο ζθέςεο ηνπ
καζεηή θαη κεηαηξνπή ζε θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή νδεγψληαο ηελ επεμεξγαζία γεληθψλ θαη
εηδηθψλ εξσηεκάησλ. Ο ζπλδπαζκφο πνιιψλ γλψζεσλ θαη εξσηεκάησλ δελ ζεκαίλεη κφλν
ζπκπιεξσκαηηθέο γλψζεηο αιιά θαη ζχλζεηεο πνπ νδεγνχλ ζε νινθιεξσκέλεο απαληήζεηο,
θαηά ην δπλαηφλ.
Η Διαθεμαηικόηηηα
Ζ «δηαζεκαηηθφηεηα» πνπ πξνηείλεη ην πξφγξακκα ηνπ Π.Η. δελ έρεη απηά ηα
ραξαθηεξηζηηθά θαη επνκέλσο δελ εληάζζεηαη ζε θαλέλα απφ απηά ηα επηζηεκνληθά πιαίζηα
πνπ έρνπκε επεμεξγαζηεί. Ζ δηαζεκαηηθφηεηα, έηζη φπσο εθαξκφδεηαη ζηα λέα βηβιία ηνπ
γπκλαζίνπ, είλαη «φια θαη ηίπνηα», κε απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη κηα ζχγρπζε. Πξνηείλεηαη
κηα απέξαληε, νξηδφληηα επηθνηλσλία ζεκαηηθψλ θχθισλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην αληηθείκελν
πνπ εμεηάδεηαη θαη κηα απζαίξεηε επηινγή επηκέξνπο πιεπξψλ γηα ζρνιηαζκφ, ρσξίο
θαηεχζπλζε θαη ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ πξνβιήκαηνο.
Οη εηδηθνί ζηφρνη ζηελ εηζαγσγή ησλ ΓΔΠΠ ζπλδένληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
κάζεζεο θαη είλαη :
1) Οη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο.
2) Οη δεμηφηεηεο απνηειέζκαηνο ζρεηηθά κε ηελ απνηπρία θαη ηελ επηηπρία ζηε κάζεζε.
3) Ηθαλφηεηα βειηίσζεο ηεο εκπεηξηθήο αληηζηνηρίαο κε ηελ νπνία αλαπηχζζνληαη νη
κεραληζηηθέο θαη εκπεηξηθέο δηαηάμεηο, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί κέξνο ηεο έληαμεο ζε κηα
θνηλσλία.
4) Ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ θαη ινγηθήο ηαμηλφκεζεο πνπ θαλεξψλεη απνπζία
κεζνδνινγίαο ζπγθξφηεζεο ησλ φξσλ ελφο πξνβιήκαηνο πνπ έρνπλ ηζηνξηθέο- γελεηηθέο
θαη ινγηθέο ζπληζηψζεο.
Οη ζηφρνη απηνί δείρλνπλ φηη ην πξφγξακκα απηφ θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ αμηνπνίεζε ησλ
ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ ζε κηα βάζε εκπεηξηθήο θαη βησκαηηθήο δηαδηθαζίαο
θαη απνζπλδένληαη απφ ην ζηφρν ηεο δηακφξθσζεο ηζηνξηθήο-θνηλσληθήο ζπλείδεζεο θαη
αλζξσπηζηηθήο παηδείαο.
ηηο ιεγφκελεο δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ ππάξρεη ειεχζεξε επηινγή πνπ λα
πξνέξρεηαη απφ ηελ ηζηνξηθή εξκελεία ησλ γλψζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο, γηαηί φια
κεηαηξέπνληαη ζε κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε απμεκέλεο απαηηήζεηο. Δπνκέλσο γίλεηαη
αζθπθηηθφο ν θινηφο, αθνχ πεξηνξίδεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο ειεχζεξεο θξηηηθήο ζθέςεο ηνπ
καζεηή θαη θαηεπζχλεηαη απφ ην ζηνραζκφ πξνο ην θνξκαιηζκφ. Δλψ θαίλεηαη φηη δηεπξχλεηαη
ε γλψζε, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηελεχεη, έμσ απφ ηα πιαίζηα κηαο ζεσξεηηθήο εληαίαο
κεζνδνινγίαο θαη εξκελεπηηθήο.
Δίλαη θαλεξφ φηη ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή γηα κία ή δχν ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνλ
νδεγεί ζηελ απνζπαζκαηηθή γλψζε θαη δελ θζάλεη πνηέ ζηελ ελφηεηα ε ελνπνίεζε ησλ
γλψζεσλ. Σν ζρνιείν δηαρέεηαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε κηα αηνκηθή αληαγσληζηηθή πξννπηηθή
θαη νη καζεηέο ζπλδένληαη κφλν κε πξνγξάκκαηα ηα νπνία δηακνξθψλνληαη ζε πνιηηηθά
θέληξα.
Με ιίγα ιφγηα, παχεη λα ππάξρεη βαζηθφο θνξκφο ησλ γλψζεσλ ηζηνξηθήο πξνέιεπζεο
θαη πξννπηηθήο. ηε ζέζε ηνπ εκθαλίδνληαη νξηδφληηεο θαη παξάιιειεο δηαηάμεηο, δίθηπα κε
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πνιιαπιέο δηαζπλδέζεηο θαη επέιηθηεο δψλεο. Αληί γηα εληαία αληηθείκελα θαη κεζφδνπο
βξίζθνπκε θαηαθεξκαηηζκέλα πεδία ζηε ζεσξεηηθή θαη παηδαγσγηθή δηαδηθαζία.
Φαίλεηαη θαζαξά φηη ε πξφηαζε ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο είλαη λα
αληηθαηαζηαζεί ζηαδηαθά ε εληαία επηζηεκνληθή ζπγθξφηεζε ησλ γλψζεσλ απφ ηνπο
μερσξηζηνχο «ζεκαηηθνχο» θφζκνπο ή πξαγκαηηθφηεηεο, νη νπνίεο δελ ζα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ
ηνπο, αιιά ζα είλαη κεηέσξεο θαη ζπκβαηέο κε ηηο νκάδεο, θαη ηα άηνκα, πνπ έρνπλ ηελ
αληίζηνηρε ηδενινγηθή, θνηλσληθή, ηαμηθή, πξνέιεπζε θαη εθπαίδεπζε.
Ζ θίλεζε απηή ησλ ηδεψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε παξαιιειίεο, κε απνηέιεζκα λα
θπξηαξρεί ε ζπγθφιιεζε ησλ γλψζεσλ. Σν ζπλνιηθφ θξηηήξην ειέγρνπ ησλ επηζηεκνληθψλ
γλψζεσλ ζην ζρνιείν ζα πεγάδεη απφ έλα ζχζηεκα εληνιψλ πνπ ζα δηακνξθψλνληαη κέζα ζε
πγθεληξσηηθά Κέληξα Γλψζεσλ θαη Πιεξνθνξηψλ, έλα Γηεπζπληήξην, θαη ζα δηνρεηεχνληαη
κέζα απφ πξνγξάκκαηα πνπ είλαη ζπκβαηά κε ηνπο ειεθηξνληθνχο θψδηθεο πνπ θηλνχληαη
απνθιεηζηηθά ζην πεδίν ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο6.
Ζ ελφηεηα ηεο Γλψζεο κέζα απφ ην παξαδνζηαθφ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ππεξβαίλεηαη
κε απνηέιεζκα λα κεηαηξέπνληαη νη γλψζεηο ζε πξνγξάκκαηα – projects. Έηζη ράλεηαη ν
ραξαθηήξαο ηνπ ζρνιείνπ θαη κεηαζρεκαηίδεηαη ζε ρψξν ζπλχπαξμεο ησλ πνηθηιφκνξθσλ
γλψζεσλ – πιεξνθνξηψλ, ηερληθψλ εθαξκνγψλ ρσξίο νξγαληθφ δέζηκν.
Ππόηαζη για ένα άλλο Αναλςηικό Ππόγπαμμα
Πξνηείλνπκε λα ζηακαηήζεη απηφ ην ΓΔΠΠ λα ιεηηνπξγεί. Παξάιιεια δεηάκε ηα λέα
Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα λα δηέπνληαη απφ ηηο παξαθάησ αξρέο θαη αμίεο:
1.
ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ αλζξσπηζηηθνχ νξάκαηνο θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ αμηψλ ηεο
κφξθσζεο, ηεο γλψζεο θαη ηεο δξάζεο ζε ελφηεηα θαη πνιπκνξθία,
2.
ηε δηακφξθσζε ελφο ζπζηήκαηνο αμηψλ πνπ ζα έρεη σο βάζε ηηο ηζηνξηθέο θαη
θνηλσληθέο δηεθδηθήζεηο ηνπ αλζξψπνπ γηα ηζφηεηα, δηθαηνζχλε θαη ειεπζεξία,
3.
ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απειεπζέξσζε ηεο ζθέςεο ηνπ καζεηή, ηελ θαηαλφεζε ηεο
ηζηνξηθφηεηαο θαη δηεπηζηεκνληθφηεηαο ησλ γλψζεσλ θαη κνξθσηηθψλ αγαζψλ, θαη
4.
ηελ θαηαλφεζε ηεο ελφηεηαο κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξάμεο.
ηα πιαίζηα ηνπ εληαίνπ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα νξγαλψλεηαη ε δηεπηζηεκνληθή
δηδαζθαιία κε ηε ζπλεξγαζία θαζεγεηψλ δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ πνπ έρνπλ επηκνξθσζεί
ζηα δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία κέζα απφ ηε Φηινζνθία θαη ηελ Ηζηνξία ησλ επηζηεκψλ,
αθνχ εθαξκνζηεί πεηξακαηηθά ζε ζρνιεία επί κηα πεληαεηία.
Οη θηινζνθηθέο-επηζηεκνινγηθέο παξάκεηξνη ζρεηίδνληαη κε ηε ζεσξία θαη ηζηνξία ησλ
επηζηεκψλ, ηελ ηζηνξία ηνπ πνιηηηζκνχ, ηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο θαη ηε γεληθή κεζνδνινγία.
Οη επηζηεκνληθέο παξάκεηξνη έρνπλ ζρέζε κε ηελ απηνηέιεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο
κεζφδνπ θάζε επηζηήκεο θαη ηε δπλαηφηεηα απινπνίεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ ζε θάζε ζηάδην
ζπγγξαθήο.
Οη παηδαγσγηθέο θαη ςπρνινγηθέο παξάκεηξνη έρνπλ ζρέζε κε ηε θχζε, ηελ ειηθηαθή
αλάπηπμε θαη σξίκαλζε ηνπ παηδηνχ θαη ην βαζκφ πξφζιεςεο-αθνκνίσζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ.
Απηφ ζεκαίλεη φηη ρξεηάδεηαη κεγάιε πξνζνρή έξεπλαο ζε θάζε βαζκίδα ηνπ ζρνιείνπ. Σν
εξψηεκα εδψ είλαη αλ νη γλψζεηο ζα αληηζηνηρνχλ ζην κέζν φξν κηαο θνηλσλίαο, δπλακηθά πξνο
ηα επάλσ ππεξβαίλνληαο ηα εκπφδηα θαη ηηο αδπλακίεο, θνηλσληθέο, ςπρνινγηθέο πνπ
δηακνξθψλνπλ ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο θαη νη δηαξθείο δηαηαξάμεηο, ή ζα ζπγθξνηνχληαη
ζηε βάζε επηζηεκνληθψλ εληνιψλ πνπ ζα αληηπξνζσπεχνπλ έλα κέζν φξν θνηλσληθήο
ζπκπεξηθνξάο πνπ ζηαηηζηηθά-εκπεηξηθά επηβεβαηψλεηαη απφ ηηο έξεπλεο πεδίνπ.
Α. Η θςζική και κοινωνική ππαγμαηικόηηηα και ηο ζύνολο ηων γνώζεων
Σν ζχλνιν ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη αηζζεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη κηα
δηάζηαζε ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ θαη ζπλδέεηαη κε ην ζχλνιν ησλ αλζξσπηζηηθψλ αμηψλ.
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Οη κεζνδνινγηθέο αξρέο θαη ζθνπνί δηαηχπσζεο αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη νη
εμήο :
1. Πποζδιοπιζμόρ ηος ανηικειμενικού και ςποκειμενικού κόζμος
Ηζηνξία ηνπ ζχκπαληνο, ηζηνξία ηνπ θφζκνπ, ηζηνξία ηεο θηινζνθίαο, ηεο επηζηήκεο θαη
ηεο ηερλνινγίαο, Θεσξία θαη πεξηερφκελα ησλ επηζηεκψλ.
α. χκπαλ, πιαλήηεο γε, πεξηβάιινλ, άλζξσπνο, κεραλή θαη ηερλνινγία
β. Οηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα, νξγάλσζε, δνκή θαη ιεηηνπξγία
γ. Παγθφζκηα θαη εζληθή ηζηνξία
δ. Μνξθέο επηθνηλσλίαο θαη γιψζζαο
ε. Αηζζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη αμίεο
2. Διαμόπθωζη ενοηήηων επιζηημών και γενικού πεπιεσομένος
Α. Φπζηθέο θαη Μαζεκαηηθέο επηζηήκεο. Αζηξνλνκία, Γεσινγία, Γεσγξαθία, Φπζηθή,
Υεκεία, Βηνινγία, Μαζεκαηηθά θ.ά.
Β. Αλζξσπηζηηθέο θαη Κνηλσληθέο επηζηήκεο.
Φηινζνθία, Ηζηνξία, Φηινινγία, Θεσξία ηεο γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο, Ηζηνξία ηεο Σέρλεο,
Λανγξαθία, Αλζξσπνινγία, Ηζηνξία Θξεζθεηψλ, Οηθνλνκία, Κνηλσληνινγία, Φπρνινγία,
Πνιηηηθή επηζηήκε.
Γ. Δθαξκνζκέλεο επηζηήκεο.
Ζιεθηξνινγία, Μεραλνινγία, Ζιεθηξνληθή, Πιεξνθνξηθή, Ηαηξηθή, Γεσπνλία θ.ά.
3. Επεξεπγαζία ηων επιζηημονικών γνώζεων ζε έλα επίπεδν αθαίξεζεο θαη θαηάηαμε,
θαηά ην δπλαηφλ, ζε γεληθέο θαη εηδηθέο. Να εξσηεζεί αλ ππάξρνπλ ζεκειηψδεηο έλλνηεο θαη
επηζηεκνληθά αληηθείκελα ηα νπνία λα δηακνξθσζνχλ σο βαζηθέο επηζηήκεο ή αληηθείκελα.

πκπεξάζκαηα
Σν ιεγφκελν «Γηαζεκαηηθφ Πιαίζην» δελ είλαη κηα δηεπηζηεκνληθή δηαδηθαζία, νχηε κηα πξψηε
πξνζέγγηζε εξκελεπηηθή κε ζθνπφ λα ζπγθξνηεζεί θαη λα απαληεζεί έλα εξψηεκα γεληθνχ
ελδηαθέξνληνο. Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε κπνξεί λα είλαη έλαο ζρνιηαζκφο ζε γεληθά θαη
επίθαηξα ζέκαηα ν νπνίνο, φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο ζπγθεθξηκέλε γεληθή κεζνδνινγία θαη
εξκελεία, νδεγεί ηνλ καζεηή ζε κηα επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ θαη πινπνίεζε
θαηεπζπλφκελσλ εληνιψλ.
Ζ δηαζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα ζπλζεηηθή εξγαζία θιαζηθνχ
ηχπνπ, αιιά εμαηηίαο ηνπ επηζηεκνληθνχ ραξαθηήξα ηεο ρξεηάδεηαη λα ππάξμεη ηδηαίηεξε
επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε γηα λα θαηαιήμνπκε ζε έλα γφληκν απνηέιεζκα. Δπεηδή είλαη ελφο
εξεπλεηηθνχ επηπέδνπ θαη πεξηέρεη πνιιά δηαθνξεηηθά ζηνηρεία κε ηα νπνία πξέπεη λα είλαη
εμνπιηζκέλνο ν καζεηήο θαη απηφ είλαη εξψηεκα ζε πνην βαζκφ κπνξεί λα δηδαρηεί ζην
Γπκλάζην.
Υξεηάδεηαη λα ππάξμεη έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ ην νπνίν λα έρεη σο θεληξηθφ άμνλα
ηελ αλαδήηεζε ηεο γλψζεο κέζα απφ ηελ Ηζηνξία θαη ηε ζπλάληεζε ησλ επηζηεκψλ ζε θάζε
ζηάδην αλάπηπμεο. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηφ, πξέπεη λα γίλεη επεμεξγαζία ελφο βαζηθνχ
θνξκνχ γλψζεσλ πνπ εξεπλάηαη ζην πεδίν ηεο παγθφζκηαο ηζηνξίαο, ηεο θηινζνθίαο ηεο
επηζηήκεο, ηεο ηζηνξίαο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ.
Ο ζηφρνο είλαη νη ελνπνηεκέλεο γλψζεηο λα κεηαηξαπνχλ ζε δηδαθηηθέο ησλ απαηηήζεσλ
ηνπ ζρνιείνπ θαη λα ζπλδένληαη κε ηηο Δηζαγσγέο ζε θάζε ελφηεηα επηζηεκψλ, δειαδή ζηηο
αλζξσπηζηηθέο θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο, ζηηο θπζηθέο θαη καζεκαηηθέο θαη ηηο ηερλνινγηθέο
θαη εθαξκνζκέλεο. Μέρξη λα επηηεπρζεί απηφ ην ηηηάλην έξγν, νθείινπκε λα ζεβαζηνχκε ηελ
παξαδνζηαθή δηδαζθαιία κε ηελ απζηεξή κέζνδν θαη λα ζηξεθφκαζηε πξνζεθηηθά ζε πιεπξέο
ηεο γέλεζεο θαη εμέιημεο ησλ Δπηζηεκψλ, ηζηνξηθά θαη θηινζνθηθά. Μέρξη λα δηακνξθσζεί έλα
νινθιεξσκέλν πξφγξακκα κε επηζηεκνληθέο πξνδηαγξαθέο δελ πξέπεη λα παξαβηάζνπκε ην
παξαδνζηαθφ ην νπνίν βαζίδεηαη ζηηο δηαθξηηέο επηζηήκεο θαη ζηαδηαθά λα δηδάζθνπκε ηε
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δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε κέζα ζηα πιαίζηα κηαο ζεσξεηηθήο δηάζηαζεο κε ζθνπφ λα
απνθηήζεη ν καζεηήο κηα θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε θαηαλνψληαο θαη ζρνιηάδνληαο ηα
πξνβιήκαηα ηεο ζχγρξνλεο επνρήο κέζα απφ κηα ζπλνιηθή εξκελεία ηεο θνηλσλίαο.
* Ιζηορικός, Οργανωηικός Γραμμαηέας ηης ΠΕΦ,
μέλος ηης Ομάδας Εργαζίας ηοσ ΚΕΜΕΤΕ
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