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Η διεπιζηημονικόηηηα - διαθεμαηικόηηηα 
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Ανδπινόποςλορ Γεώπγιορ *                Μποςπδή Μαπίνα *                            Πολίηος Μαπία * 

Μέλορ Γ.Σ. ΚΔΜΔΤΔ                      Δκπαιδεςηικόρ ΠΔ18                     Δκπαιδεςηικόρ ΠΔ06 

Δκπαιδεςηικόρ ΠΔ19 

 

Διζαγωγή 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο κηα λέα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε εκθαλίζηεθε ζην πξνζθήλην, ε 

νπνία αληηκεησπίδεη ηε δηδαθηέα γλψζε φρη ζε απζηεξά δηαθξηηά πιαίζηα επηζηεκψλ, αιιά 

ζ’ έλα αδηάζπαζην «φινλ».  

Οη δηαθνξνπνηήζεηο ηφζν ζε επηζηεκνληθφ φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν νη νπνίεο 

πξνήιζαλ απφ ηελ ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, ηελ ηαρεία δηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο 

θαη ηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο, κε ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε, ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα θ.ιπ., πξνζδηνξίδνπλ ζέκαηα ηα νπνία δελ 

κπνξνχλ λα αθήζνπλ αλεπεξέαζηε ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα.  

Δπίζεο, νη δηαθνξνπνηήζεηο - επεθηάζεηο ησλ ζθνπψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη νη λέεο 

ζεσξίεο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο ζπλέβαιαλ ζηελ επαλαμηνιφγεζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο. 

Γηα ηε ζεκαζία ηεο λέαο πξνζέγγηζεο είλαη ραξαθηεξηζηηθέο νη πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο 

θαηέιεμε επηηξνπή ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Jaque Delors γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο, 

νη νπνίεο ζπλνπηηθά αλαθέξνληαη ζηνλ Δπηζηεκνληθφ θαη Σερλνινγηθφ Αιθαβεηηζκφ (STL 

for all), ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο πξέπεη λα καζαίλνπλ λα δνπλ κε άιινπο 

(learning to live together), λα ππάξρνπλ σο άηνκα (learning to be), λα πξάηηνπλ (learning to 

do) θαη, ηέινο, λα κάζνπλ πψο λα καζαίλνπλ (learning to know). 

 

Σο πλαίζιο 

Γη’ απηνχο ηνπο ιφγνπο ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην πηνζέηεζε, κε ηελ εηζαγσγή ηνπ 

Γηαζεκαηηθνχ Δληαίνπ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..) θαη κε ηηο 

δηαθνξνπνηήζεηο ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ζηελ ελληάρξνλε ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε έλα λέν ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο θαη θαηαλνκήο ηεο χιεο, κε νξηδφληηα 

θαη θάζεηε ζχλδεζε ησλ απηνηειψλ καζεκάησλ. Έηζη, πξνψζεζε ηε ζχλδεζε ησλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ηε ζθαηξηθή αλάιπζε ησλ ελλνηψλ ηνπο, θαη πξνέβαιε ηε 

δηαζεκαηηθφηεηα σο «δηαδηθαζία πνπ εληζρχεη γεληθφηεξα ηε γεληθή παηδεία», 

αλαβαζκίδνληαο ηελ πνηφηεηα ηεο κάζεζεο, κέζα απφ εξεπλεηηθέο θαη «νιηζηηθέο» 

δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο
1
, ε νπνία θαζηεξψζεθε θαη κε ηελ ζπγγξαθή ησλ λέσλ βηβιίσλ. 

θνπφο ηνπο είλαη ε δηαρείξηζε απφ ηνπο καζεηέο ζχλζεησλ ζεκάησλ ηα νπνία πξνθχπηνπλ 

απφ δηαθνξεηηθνχο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο, κε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή κεζνδνινγία. 

Ζ ζχλζεζε ινηπφλ ηεο γλψζεο θαη ε ζχλδεζε ησλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ ελφο 

δηαπξαγκαηεπφκελνπ ζέκαηνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εμεηαζηεί είηε κε ηελ πνιχπιεπξε 

αλάιπζε κέζσ θάζε εκπιεθφκελνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ (δηαζεκαηηθφηεηα), είηε κε ηε 

δπλαηφηεηα ηελ νπνία πξνζθέξεη θάζε επηζηεκνληθφο θιάδνο γηα αλάιπζε ηνπ 

δηαπξαγκαηεπφκελνπ ζέκαηνο (δηεπηζηεκνληθφηεηα).   

  

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

 

Ζ ρξεζηκνπνίεζε, απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην αξρηθά θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ζηε 

ζπλέρεηα, ηνπ φξνπ δηαζεκαηηθφ ζηνλ ηίηιν ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ γηα ην 

Γεκνηηθφ ρνιείν θαη ην Γπκλάζην, θαζψο θαη ε παξάιιειε ρξήζε ηνπ φξνπ 

                                                 
1
 Βι. εηζαγσγηθφ εκείσκα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Αιαρηψηε Ν. ηακάηε γηα ηα 

Γ.Δ.Π.Π.. θαη Α.Π.. ηεο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο.  
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δηεπηζηεκνληθφηεηα, ρσξίο επηζηεκνληθφ νξηζκφ νχηε ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο νχηε ηεο 

δηεπηζηεκνληθφηεηαο, δεκηνχξγεζαλ κηα εθηεηακέλε ζχγρπζε. Γη’ απηφ ην ιφγν είλαη 

αλαγθαίν λα αλαθεξζνχκε ζηελ ηζηνξηθή ζπγθξφηεζε ηεο έλλνηαο διαθεμαηικόηηηα θαη ζηε 

δηάθξηζή ηεο απφ ηελ έλλνηα διεπιζηημονικόηηηα (Γξφιιηνο, 2007). 

ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, ην πξφβιεκα ηεο ελνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

απαζρφιεζε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ θηλήκαηνο ηεο πξννδεπηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ 

Ακεξηθή. χκθσλα κε ηνλ Beane, νη ηξεηο δηαθνξεηηθέο ηάζεηο ηνπ θηλήκαηνο ηνπνζέηεζαλ 

ζε δηαθνξεηηθφ πιαίζην ηελ ελνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη νπαδνί ηεο κοινυνικήρ 

αποηελεζμαηικόηηηαρ έβξηζθαλ ηελ ελνπνίεζε ηεο αθαδεκατθήο κε ηελ επαγγεικαηηθή 

γλψζε, κε ζθνπφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ πξαγκαηηθή δσή, πνιχ ειθπζηηθή. Γηα ηνπο 

νπαδνχο ηνπ μαθηηοκενηπιζμού, ηδέεο φπσο ε πξνζσπηθή ελνπνίεζε, ν ζρεδηαζκφο ηεο 

δηδαζθαιίαο απφ ηνπο καζεηέο καδί κε ην δάζθαιν θαη ε κάζεζε πνπ ζεκειηψλεηαη ζε 

ζρέδηα δξάζεο ήηαλ ζρεδφλ ηθαλέο λα ζπγθξνηήζνπλ έλαλ «εθπαηδεπηηθφ χκλν». Σέινο, 

ζηνπο νπαδνχο ηεο κοινυνικήρ μεηαππύθμιζηρ ε θνηλσληθή ελνπνίεζε, ν ζπιινγηθφο 

ζρεδηαζκφο θαη ε ρξήζε ελνπνηεκέλεο γλψζεο γηα ηελ πξνζέγγηζε θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ πξνζέθεξαλ κηα πξαθηηθή ζεκαηνινγία γηα ηε δεκνθξαηηθή εθπαίδεπζε. 

Ο Beane κάο πξνζθέξεη έλα αζθαιέο θξηηήξην γηα λα δηαθξίλνπκε ηε διαθεμαηική απφ ηε 

διεπιζηημονική πξνζέγγηζε: ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζρεδηάδνληαη. ηε διαθεμαηική ν 

ζρεδηαζκφο μεθηλά απφ έλα θεληξηθφ ζέκα θαη πξνρσξά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηδεψλ (ή 

ησλ ελλνηψλ) πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα, θαζψο θαη δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο ζα 

κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα λα δηεξεπλήζνπλ απηέο ηηο ηδέεο. Ο ζρεδηαζκφο 

πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο λα παίξλεη ππφςε ηηο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο ησλ καζεκάησλ, αθνχ 

θχξηνο ζθνπφο είλαη ε δηεξεχλεζε  ηνπ ζέκαηνο. 

ηε διεπιζηημονική πξνζέγγηζε ν ζρεδηαζκφο μεθηλά απφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

ηαπηνηήησλ ησλ δηαθνξεηηθψλ καζεκάησλ, φπσο θαη ησλ πεξηερνκέλσλ θαη ηθαλνηήησλ ηα 

νπνία πεξηέρνληαη ζ’ απηά θαη πξέπεη λα θαηαθηεζνχλ. Έλα ζέκα πξνζδηνξίδεηαη (ζπρλά 

κέζα απφ ην έλα ή ην άιιν κάζεκα) κε βάζε ην εξψηεκα: «ηη κπνξεί θάζε κάζεκα λα 

ζπλεηζθέξεη ζην ζέκα;». Αθφκα θαη αλ ηα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζε ζρέζε κε ηα ζέκαηα, 

θχξηνο ζθνπφο είλαη ε θαηάθηεζε ησλ πεξηερνκέλσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ πνπ εκπεξηέρνληαη 

ζηα εκπιεθφκελα καζήκαηα. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ηζηνξηθά ηεθκεξησκέλε δηάθξηζε ηεο δηαζεκαηηθήο απφ ηε 

δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε πνπ πξνηείλεη ν Beane, είλαη εχθνιν λα ζπκπεξάλνπκε φηη ην 

λέν Πξφγξακκα πνπδψλ δελ είλαη δηαζεκαηηθφ. 

 

Αρνηηές και Τποζηηρικηές  

Ζ εκθάληζε ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο θαη ν θαηλνηφκνο ηξφπνο ζπλνρήο ηεο γλψζεο 

αληηκεησπίζηεθαλ γεληθφηεξα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα κε ζθεπηηθηζκφ θαη κέρξη 

ζήκεξα έρνπλ ππνζηεξηθηέο θαη αξλεηέο. Δλ νιίγνηο, νη αξλεηέο, ζηεξηδφκελνη ζε κειέηεο, 

φπσο ηνπ Phenix (1964), ηνπ Bruner (1968), ηνπ Μ. Adler (1982), ηνπ Hirsch (1987) θ.ά. 

(Μαηζαγγνχξαο, 2006), πηζηεχνπλ φηη ν καζεηήο πξέπεη λα πξνβεί ζηηο θαηάιιειεο 

λνεηηθέο επεμεξγαζίεο αλαδήηεζεο, ψζηε κέζα απφ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ησλ επηκέξνπο 

ηνκέσλ ησλ επηζηεκψλ λα πξνβεί απφ κφλνο ηνπ ζηελ ζχλζεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο 

καζεκάησλ κε δηαθξηηά πιαίζηα.  

Αληίζεηα, νη ππνζηεξηθηέο πξεζβεχνπλ φηη ν θαηαθεξκαηηζκφο ηεο γλψζεο ν νπνίνο 

πξνθαιείηαη απφ ηα αλεμάξηεηα καζήκαηα δελ βνεζά ηα άηνκα ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο λα ζπλδέζνπλ ηα νκνηνγελή επηζηεκνληθά πεδία, απνκνλψλνληαο έηζη ηε 

γλψζε απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, επηβάιινληαο έλα ηξφπν κάζεζεο ζηνλ νπνίν 

νη καζεηέο δελ είλαη ζε ζέζε πιένλ λα αληεπεμέιζνπλ. Καηά ηνπο Beane (1997) θαη Jacobs 

(1989) ε γλψζε απνμελψλεηαη απφ ηηο ζχγρξνλεο θαηαζηάζεηο δσήο, ελψ ηνπο επηβάιιεηαη ε 

ινγηθή ησλ ψξηκσλ επηζηεκφλσλ (φ.π.), ζέκα ην νπνίν αζπαδφκαζηε θαη εκείο, αθνχ είλαη 
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γλσζηφ φηη νη αλαπηπμηαθέο λνεηηθέο δηεξγαζίεο βξίζθνληαη αθφκε ζε ζηάδην σξίκαλζεο, 

πνπ ιεηηνπξγεί αλάινγα κε ηελ ςπρνζσκαηηθή εμειηθηηθή πνξεία ηνπ αηφκνπ - εθήβνπ.   

Οη αξλεηέο, επίζεο, ππνζηεξίδνπλ φηη ε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε απνζπληνλίδεη ηα 

δηδαζθφκελα καζήκαηα, κε απνηέιεζκα ν καζεηήο λα κελ είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη ην 

αληηθείκελν κειέηεο, δειαδή λα θαηαλνήζεη αλ δηδάζθεηαη Γεσγξαθία, Οηθνλνκία ή 

Ηζηνξία. ηνλ αληίπνδα, νη ππνζηεξηθηέο πξεζβεχνπλ φηη ηα θνηλά ζηνηρεία κειέηεο ησλ 

δηάθνξσλ επηζηεκψλ θαηαδεηθλχνπλ ηελ ζρέζε ησλ επηκέξνπο θιάδσλ, κε απνηέιεζκα λα 

ζπγθξνηεί ηελ ζθέςε ηνπ θαη λα πξνζιακβάλεη κε επθνιία ηελ λέα γλψζε, ηελ νπνία 

νηθνδνκεί ζηελ πξνυπάξρνπζα βάζεη ησλ αληηθεηκέλσλ κειέηεο.  

Ο πξνβιεκαηηζκφο, ινηπφλ, έγθεηηαη ζην θαηά πφζν ηειηθά είλαη ζε ζέζε ε 

δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε λα ιεηηνπξγήζεη πξννδεπηηθά θαη παηδαγσγηθά, ψζηε ν καζεηήο 

λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλζέηεη ή φρη ηα επηζηεκνληθά πεδία.  

. 

Η διεπιζηημονικόηηηα ζηο ελληνικό ζτολείο 

 

Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε, έρνληαο ζπλδεζεί ηζηνξηθά κε ην θίλεκα ηεο πξννδεπηηθήο 

εθπαίδεπζεο, αλαγνξεχεηαη απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο ζε 

θξίζηκν ζηνηρείν γηα ηελ νηθνδφκεζε ελφο καζεηνθεληξηθνχ, βησκαηηθνχ θαη δεκηνπξγηθνχ 

ζρνιείνπ. Πξφθεηηαη, φκσο,  γηα κία ζεψξεζε ρσξίο αληίθξηζκα (αμίδεη λα ππελζπκίζνπκε 

φηη ν ζεκειησηήο ηνπ θηλήκαηνο ηεο πξννδεπηηθήο εθπαίδεπζεο J. Dewey δελ έβιεπε ην 

πξφβιεκα ηεο νηθνδφκεζεο ελφο καζεηνθεληξηθνχ, βησκαηηθνχ θαη δεκηνπξγηθνχ ζρνιείνπ 

μέρσξα απφ ην δήηεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ). Όρη κφλν γηαηί ην λέν πξφγξακκα 

ζεκειηψλεηαη ζηε δηδαζθαιία ρσξηζηψλ καζεκάησλ θαη ε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ 

πξνβαιιφκελσλ σο ηξφπσλ πνπ πινπνηνχλ ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε είλαη ηξφπνη 

δηεπηζηεκνληθήο ζπζρέηηζεο ηεο γλψζεο, αιιά θαη γηαηί ην λέν πξφγξακκα δελ εληάζζεηαη 

ζε έλα ζρέδην ζπλνιηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ θαη ιεηηνπξγηψλ, νη 

νπνίεο θάλνπλ αδχλαηε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζεψξεζεο απηήο, αθνχ εκπεδψλνπλ 

ζπζηεκαηηθά ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηνλ αηνκηθηζκφ ζην ζρνιείν. 

Σα λέα βηβιία δηέπνληαη απφ ηε γεληθή αξρή ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο (δηδαζθαιία ελφο 

καζήκαηνο ηαπηφρξνλα απφ δηαθνξεηηθέο επηζηεκνληθέο νπηηθέο γσλίεο, φπσο π.ρ. έλα 

ηζηνξηθφ γεγνλφο θαη πψο επεξέαζε απηφ ηα καζεκαηηθά, ηε γιψζζα ή ηηο θνηλσληθέο 

εμειίμεηο). Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί θαη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα, θαζψο πξφθεηηαη γηα 

κεγαιεπήβνιν ζρέδην πνπ δελ αθνινπζήζεθε απφ ηελ απαξαίηεηε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Πνιινί κάιηζηα άθνπγαλ γηα πξψηε θνξά ηελ αξρή ηεο 

δηεπηζηεκνληθφηεηαο θαη δελ είλαη ιίγνη νη δάζθαινη θαη θαζεγεηέο πνπ σο ζήκεξα δελ 

έρνπλ αληηιεθζεί ηελ παξάιιειε δηδαζθαιία πνπ πξέπεη πιένλ λα γίλεηαη ζε αξθεηά 

καζήκαηα. Απνηέιεζκα; φ,ηη θαηάιαβε ν θαζέλαο, θαηάιαβε.  

    ήκεξα ε δηεπηζηεκνληθφηεηα εθαξκφδεηαη απνθιεηζηηθά ζηε δεκνηηθή θαη ζηε 

γπκλαζηαθή εθπαίδεπζε κε ππνρξεσηηθέο ζπλζεηηθέο θαη δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο 

καζεκάησλ, νη νπνίεο, δπζηπρψο, έρεη δηαπηζησζεί φηη απέρνπλ καθξάλ απφ ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, αθνχ πνιιέο θνξέο ιακβάλνπλ ηελ κνξθή απιήο κειέηεο ή αληηγξαθήο απφ 

εγθπθινπαίδεηεο θαη ην Γηαδίθηπν ή, αθφκε ρεηξφηεξα, θαηαζθεπήο απφ γνλείο ζην ζπίηη. 

     ηε δε γεληθή ιπθεηαθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, ε δηεπηζηεκνληθφηεηα είλαη 

εθηφο Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη πξνζεγγίδεηαη κέζα απφ ζέκαηα ηα νπνία 

νηθεηνζειψο επηιέγνληαη απφ ηνπο καζεηέο, φπσο είλαη ηα πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο, επηρεηξεκαηηθφηεηαο, Αγσγήο Τγείαο, Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο, «Γαίδαινο» 

θ.ιπ.  

Γεδνκέλνπ φηη κε ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο είλαη δχζθνιν λα εληαρζνχλ φια ηα  γλσζηηθά 

αληηθείκελα ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, πξέπεη λα ππάξμνπλ λένη ηξφπνη πξφζιεςεο ηεο 

γλψζεο, αλάινγα θαη κε ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. Απηφ δελ 

ζεκαίλεη θαηάξγεζε ηεο παξαδνζηαθήο κάζεζεο ή ππνβηβαζκφ ηεο επηζηεκνληθφηεηαο ελφο 

θιάδνπ.  
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     Ζ εκπεηξία καο απφ δηεπηζηεκνληθέο ζπλζεηηθέο εξγαζίεο, αιιά θπξίσο απφ 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα έρεη δείμεη ζεηηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα,
2
 ηα νπνία 

νθείινληαη ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο σο πξφζιεςεο γλψζεο αιιά θαη 

σο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο. Καη είλαη γλσζηφ φηη, θαηά ηνλ Skinner, ε ζπκπεξηθνξά πνπ 

ζρεηίδεηαη κε επηηπρία, εληζρχεηαη ζεηηθά θαη επαλαιακβάλεηαη. 

 

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΩ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΔΦΑΡΜΟΣΔΙ Η 

ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΣΗΣΑ 

 

Ζ δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε κέζα απφ ηα ζχγρξνλα δηδαθηηθά κνληέια κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη επηθνπξηθά ζε έλα πιαίζην δξάζεο ην νπνίν ζα ζπκπιεχζεη κε ηηο θιαζηθέο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ν καζεηήο ζα έρεη ηελ επθαηξία λα δηεπξχλεη ην 

πεδίν γλψζεο ηνπ. Απνηέιεζκα απηψλ ζα είλαη ν κε απνζπληνληζκφο ησλ δηδαθηηθψλ 

ελνηήησλ ή/θαη ησλ καζεκάησλ, ηνπλαληίνλ, ζα δηνρεηεχεηαη ε γλψζε θαη πξνο άιια 

καζήκαηα θαη ζα ζπλδέεηαη ε εθπαίδεπζε κε ηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθέο απαηηήζεηο.  

Γη’ απηφ νη πξνζπάζεηεο ηεο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζε έλα  ζρήκα ζην 

νπνίν ε γλψζε ζα παξέρεηαη κέζα απφ ηα απηνηειή καζήκαηα αιιά θαη κέζα απφ καζήκαηα 

ή ελφηεηεο καζεκάησλ πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ βάζε ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο θαη νη νπνίεο ζα 

απνηεινχλ αληηθείκελα κειέηεο επξχηεξνπ θάζκαηνο κε πνηθίια ζρήκαηα, γεληθεπκέλσλ 

επηζηεκψλ ή εμεηδηθεπκέλσλ καζεκάησλ, φπσο π.ρ. νη θνηλσληθέο κε ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο, 

ε ηζηνξία κε ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο, ε κεραλνινγία κε ηηο θπζηθέο επηζηήκεο, ε νηθνλνκία κε 

ην marketing θ.ά.  

ην πιαίζην θαηλνηφκσλ πξνηάζεσλ γηα ηε διδαζκαλία ηυν ξένυν γλυζζών ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε η διεπιζηημονικόηηηα, ε δηάρπζε θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ν δηαπνιηηηζκφο απνηεινχλ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 

αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ απφ δχν γλσζηηθά αληηθείκελα, φηαλ απηά παξνπζηάδνπλ παηδαγσγηθή 

θαη δηδαθηηθή ζπλάθεηα, ζα κπνξνχζε λα εμππεξεηήζεη ην γεληθφηεξν ζηφρν ηεο 

εθπαίδεπζεο, πνπ απνβιέπεη ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ καζεηψλ θαη ζηελ αλάπηπμε 

ηεο θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο. 

ηελ εθπαίδεπζε θαη κέζα απφ ηιρ ηέσνερ πξνζεγγίδεηαη ν ζηφρνο ηεο πνιχπιεπξεο 

αλάπηπμεο κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θαληαζίαο, πνπ εληζρχεη ηε δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα, ηελ 

αηζζεηηθή επαηζζεηνπνίεζε, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηελ θαιιηηερληθή εκπεηξία 

θαη πξάμε, θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο, κέζα απφ ηε κάζεζε, ηε γλψζε, ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ αιιά θαη ηελ απην-αμηνιφγεζε ησλ πξνζσπηθψλ 

απνηειεζκάησλ. Οη ζπληζηψζεο απηέο, πξνζδίδνπλ έλα ραξαθηήξα διεπιζηημονικόηηηαρ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο ηέρλεο ζε έλα εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα. 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζύγσπονηρ Γευγπαθίαρ είλαη ε δηεπηζηεκνληθφηεηα. Γηα λα 

πξνζεγγίζεη θαη λα εξκελεχζεη ηα ζχλζεηα θαηλφκελα ηνπ ρψξνπ, ε λέα Γεσγξαθία 

ζπλεξγάδεηαη κε άιιεο επηζηήκεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπλδπάζεη ηηο κεζφδνπο θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηά ηνπο πξνο φθειφο ηεο. Ζ κειέηε θαη ε έξεπλα ησλ γεσγξαθηθψλ θαηλνκέλσλ 

δελ είλαη πιένλ κνλνδηάζηαηε θαη κνλφπιεπξε, αιιά πεξλψληαο κέζα απφ ην θίιηξν ησλ 

άιισλ επηζηεκψλ επηθαηξνπνηείηαη, εθζπγρξνλίδεηαη θαη εκπινπηίδεηαη. Γεκηνπξγείηαη κηα 

ακθίδξνκε ζρέζε, γηαηί θαη νη άιιεο επηζηήκεο επσθεινχληαη απφ απηή ηε ζπλεξγαζία. Γελ 

πξφθεηηαη, δειαδή, γηα κηα πνιπεπηζηεκνληθφηεηα, ηελ απιή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

επηζηεκψλ, αιιά γηα κηα κεηαηφπηζε ησλ ζπλφξσλ κε ηηο άιιεο επηζηήκεο ή επηθάιπςε κε 

ην δηθφ ηεο αληηθείκελν, απφ ην δηθφ ηεο ρψξν. ηα πιαίζηα ινηπφλ ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο θαη 

ηεο ζπλέλσζήο ηεο κε ηηο άιιεο επηζηήκεο, ε Γεσγξαθία σο θνηλσληθή επηζηήκε απνθηά κηα 

δηεπηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα. 
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Δηδηθφηεξα, ζα ήηαλ δπλαηφλ λα αλαπηπρζεί, ζε θάζε ηάμε ηνπ ζρνιείνπ έλα 

ζςνδςαζηικό Μάθημα ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ζπζρεηηζκφ αθφκε θαη επηζηεκνληθψλ 

ηνκέσλ. Σν ζπγθεθξηκέλν Μάζεκα ζα δηαπεξλά ην ζχλνιν ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ κε 

ζεκαηηθνχο άμνλεο επηινγήο, αληίζηνηρνπ καζεζηαθνχ επηπέδνπ ηεο ηάμεο εθαξκνγήο ηνπ. 

Οη καζεηέο θαζνδεγνχκελνη απφ βνεζεηηθφ εγρεηξίδην ζα είλαη ζε ζέζε λα ζπιιέγνπλ 

πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, λα επηζθέπηνληαη θνξείο, λα αλαηξέρνπλ ζε πεγέο πιεξνθφξεζεο θαη 

ζην ηέινο θάζε  ελφηεηαο λα εθζέηνπλ νη ίδηνη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο απφςεηο ηνπο.  

ε φιε δε ηε ιπθεηαθή εθπαίδεπζε, αιιά ηδηαίηεξα ζηελ Α΄ Λπθείνπ, ζα ήηαλ δπλαηφλ 

λα πεξηιακβάλνληαη ζπλδπαζηηθέο ελφηεηεο απφ άμνλεο θαη πεδία καζεκάησλ ησλ γεληθψλ 

θαη ησλ εηδηθψλ επαγγεικαηηθψλ επηζηεκψλ. πγρξφλσο, κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα πξνάγνληαη 

θαη ζα θαιχπηνληαη ηνκείο νη νπνίνη απηή ηελ ζηηγκή δελ πθίζηαληαη ζην Γεληθφ Λχθεην, 

ελψ ζην Δπαγγεικαηηθφ, ζηελ πην ξηδνζπαζηηθή κνξθή ηνπ, ζα ζπγθεξάζεη αθφκε θαη ηνπο 

δχν Κχθινπο ησλ καζεκάησλ, δειαδή ηνλ Σερλνινγηθφ θαη ησλ Τπεξεζηψλ.
3
  

Απηνχ ηνπ είδνπο ηηο πξνζεγγίζεηο είλαη δπλαηφλ λα δψζνπλ φιεο νη επηζηήκεο. 

Αλαθέξεηαη σο παξάδεηγκα ε ηνπξηζηηθή επηζηήκε, ε νπνία επηδξά θαζνξηζηηθά θαη ζε 

άιινπο ηνκείο, φπσο είλαη νη θαηαζθεπέο, ν εμνπιηζκφο, ε παξαγσγή ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, 

νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, ε ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ, ε πνιηηηζηηθή βηνκεραλία, 

ε γεσγξαθία, ε ηζηνξία, ην πεξηβάιινλ, ε νηθνλνκία, ε πγεία θ.ιπ. Μία πξψηε πηινηηθή 

εθαξκνγή ησλ πξναλαθεξζέλησλ κπνξεί λα ππάξμεη θαη κέζα απφ ην πθηζηάκελν κάζεκα 

ηεο ηερλνινγίαο ζην Γπκλάζην θαη ζηελ Α΄ Λπθείνπ. Ζ δηδαζθαιία ηνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

απφ δχν εθπαηδεπηηθνχο, θαηά πξνηίκεζε δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ, νη νπνίνη ζα κπνξνχλ 

λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ θαζνδήγεζε κηθξψλ νκάδσλ καζεηψλ.   

Ο εθπαηδεπηηθφο, σο θχξηνο δηακεζνιαβεηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, γηα λα παξέρεη 

πνηνηηθή κάζεζε, πξέπεη λα αηζζάλεηαη φηη έρεη θάπνηα «ηδηνθηεζία» ησλ ζρεηηθψλ 

δηεπηζηεκνληθψλ ελλνηψλ ησλ ζεκάησλ δηαπξαγκάηεπζεο (CIDREE, 1999).  

Σα λέα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, ινηπφλ, ζα πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζε έλα ζρήκα 

ξεαιηζηηθφ, ζπλπθαζκέλν κε ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, κε ζπλζέζεηο επηζηεκνληθψλ 

πεδίσλ ρσξίο ηελ πξνβνιή ηεο κνλνκέξεηαο. Απηφ πξνυπνζέηεη δηαθνξνπνίεζε ή 

ζπκπιήξσζε ησλ νχησο ή άιισο αζθπθηηθψλ ζε φιεο ηηο ηάμεηο πξνγξακκάησλ, ηα νπνία κε 

ηε ζεκεξηλή κνξθή ηνπο δελ είλαη ζε ζέζε λα αληεπεμέιζνπλ ζ’ έλα αληίζηνηρν επέιηθην 

ζρήκα θαη ζαθψο επηβάιινπλ πηινηηθή εθαξκνγή, έξεπλα, ζε βάζνο ζπδήηεζε θαη 

επεμεξγαζία κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο. 

 

          KΡΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

  

Ζ πξνζπάζεηα απηή άξρηζε «εθ ησλ άλσ», δειαδή απνηέιεζε πξφηαζε θαη ζέζε ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ή ηνπιάρηζηνλ θάπνησλ ζηειερψλ ηνπ θαη βέβαηα κε ηελ 

πνιηηηθή «επηθχξσζε» απφ ην ΤΠΔΠΘ. Γελ πξνεγήζεθε θακία πξνεγνχκελε πξνζπάζεηα 

δηαιφγνπ κε ηελ εθπαηδεπηηθή βάζε, πνπ ηψξα θαιείηαη λα ηελ πινπνηήζεη. Έλαο ηέηνηνο 

δηάινγνο ζα έπξεπε λα είρε φρη κφλν ελεκεξσηηθφ αιιά θαη ηζρπξά αλαδξαζηηθφ ραξαθηήξα, 

ζπλδηακνξθψλνληαο ηελ ηειηθή πξφηαζε. 

Δδψ κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ πνιιά επηρεηξήκαηα επί ηνπ αληηζέηνπ. Πψο ζα θάλεηο 

δηάινγν κε ρηιηάδεο εθπαηδεπηηθνχο, δίλνληάο ηνπο ζεσξεηηθά «επί ράξηνπ» κνληέια γηα λα 

ηα θξίλνπλ; Πψο ζα ηνπο πείζεηο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ φιε δηαδηθαζία, 

απνηηλάζζνληαο ηελ «αδξάλεηα» αιιά θαη ηε ζηείξα άξλεζή ηνπο, πνπ ζπρλά εκθαλίδεηαη; 

Πψο ζα αληηκεησπίζεηο ηελ θαρππνςία θαη ηελ άξλεζε –δίθαηε πνιιέο θνξέο– ησλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγάλσλ; Αο ζπκεζνχκε έλαλ αληίζηνηρν «δηάινγν» επί παληφο ηνπ 

επηζηεηνχ πνπ επηρεηξήζεθε πξηλ κεξηθά ρξφληα θαζψο θαη ηελ θαηάιεμή ηνπ. Πξνθαλψο 

δελ γίλεηαη δηάινγνο απεπζπλφκελνο γεληθά θαη αφξηζηα ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 
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Τπάξρνπλ φκσο πνιινί ελαιιαθηηθνί ηξφπνη λα αθνπγθξαζηείο ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ 

θαη, θπξίσο, λα αληιήζεηο θαη λα ελζσκαηψζεηο ηελ πνιχηηκε εκπεηξία θαη πξαθηηθή ηνπ. 

Ζ πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο δελ γίλεηαη γηα πξψηε θνξά 

ζην ειιεληθφ ζρνιείν. Τπάξρνπλ εθπαηδεπηηθνί πνπ γηα ρξφληα επηρεηξνχλ λα ηελ 

εθαξκφζνπλ κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. Σα πξνγξάκκαηα απηά 

–κε πξσηνπφξα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε- εθαξκφδνληαη πάλσ απφ 15 ρξφληα ζηα 

ζρνιεία πξνζθέξνληαο, πέξαλ ησλ άιισλ, πινχζηα εκπεηξία ζηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

κάζεζεο. Ζ πνιπεηήο απηή εθαξκνγή, παξά ηε κηθξή ζρεηηθά εκβέιεηά ηεο –απαζρνιεί κηα 

κεηνςεθία καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ–, έρεη κπήζεη αξθεηνχο εθπαηδεπηηθνχο, ζεσξεηηθά 

θαη πξαθηηθά, ζηελ βησκαηηθή θαη  δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε. Παξάιιεια, έρεη δηακνξθσζεί 

θαη έλα ηδηαίηεξα δσληαλφ θαη δεκηνπξγηθφ ζηειερηθφ δπλακηθφ απφ αλζξψπνπο πνπ 

ελδηαθέξζεθαλ πνιχ λσξίο λα μεθχγνπλ απφ ην ηέικα ηεο ηάμεο θαη λα δνθηκάζνπλ 

θαηλνχξγηα πξάγκαηα ζε πξαθηηθφ επίπεδν, ζην ζρνιείν, αιιά θαη ζε ζεσξεηηθφ εξεπλεηηθφ 

επίπεδν. 

Απηή ηε ζηηγκή ππάξρεη πινχζηα έξεπλα θαη πιήζνο δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ θαζψο θαη 

ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα ζε επίπεδν ζπλαληήζεσλ, εκεξίδσλ, ζπλεδξίσλ θ.ά. Πψο ην 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην θαη ην ΤΠΔΠΘ εθκεηαιιεχηεθαλ φιε απηή ηε ζπζζσξεπκέλε 

εκπεηξία; Απιψο, ηελ …αγλφεζαλ. ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ θαηλνηνκηψλ ζηα 

λέα βηβιία δελ ζπκκεηείραλ αιιά νχηε θαη δεηήζεθε νπνηαδήπνηε γλψκε απφ φιν απηφλ ηνλ 

θφζκν. 

Δίρακε πάληα ηελ  απνξία πψο κία πξσηνβνπιία πνπ παίξλεηαη ζε έλαλ δηνηθεηηθφ ηνκέα δελ 

αθνινπζείηαη απφ ελεκέξσζε, ζπλεξγαζία θαη «ψζκσζε» απφ φινπο ηνπο άιινπο ζρεηηθνχο 

ηνκείο. Ο θαζέλαο ζεσξεί φηη αλαθάιπςε έλα λέν «ηξνρφ» θαη πξνσζεί ηελ ηδέα ηνπ ρσξίο 

λα θνηηάμεη γχξσ γηα λα αλαθαιχςεη, λα ζπλδηαιιαγεί, λα ζπκβνπιεπηεί θαη ηειηθά λα 

ζπκπνξεπηεί κε φζν θφζκν έρεη απφ πξηλ αλαθαιχςεη θαη δνπιέςεη ηελ ίδηα ή κηα παξφκνηα 

ηδέα. 

  Έρνπλ γίλεη θαηά θαηξνχο αξθεηέο πξνζπάζεηεο ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ κάζεζεο κε 

θαιέο πξνζέζεηο θάζε θνξά θαη κε άθζνλε … πξνρεηξφηεηα θαη έιιεηςε νξγάλσζεο. Πψο, 

φκσο, θαηαθέξλνπκε θάζε θνξά λα θαηαιήγνπκε λα δηδάζθνπκε κε δηάιεμε θαη κε κφλν 

επνπηηθφ κέζν ηελ …θηκσιία, είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα καο απαζρνιήζεη ζνβαξά. Ση θηαίεη 

γηα απηφ; Ίζσο ε νξγαλσηηθή θαη γξαθεηνθξαηηθή αγθχισζε ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ δελ 

επλνεί ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ δηάρπζε, ίζσο ε επηζπκία θάπνησλ λα δηεθδηθήζνπλ θαη λα 

νηθεηνπνηεζνχλ ηελ απνθιεηζηηθή «παηξφηεηα» ηεο πξσηνβνπιίαο. 

 Σν πην ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα απφ φια απηά είλαη φηη πνηέ δελ κάζακε λα ζπλεξγαδφκαζηε 

θαη λα δνπιεχνπκε νκαδηθά, απηφ αθξηβψο πνπ επηρεηξεί λα εηζαγάγεη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία ε λέα θαηλνηνκία. 

 

*  μέλη ομάδαρ  επγαζίαρ  ΚΔΜΔΤΔ 
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