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Δηζαγωγή
Ζ εθπαίδεπζε είλαη έλα ζύλνιν ζρέζεσλ, δνκώλ θαη ιεηηνπξγηώλ, κηα νιόηεηα πνπ εθδειώλεηαη
κε ηε κνξθή ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ νξγαληζκνύ θαη ηνπ κεραληζκνύ-ζεζκνύ.
Ζ εθπαίδεπζε σο ζύζηεκα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα αλνηρηό ζύζηεκα, αθνύ βξίζθεηαη ζε
αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, δειαδή ηελ θνηλσλία, θαη ηαπηόρξνλα σο θιεηζηό
ζύζηεκα, αθνύ ιεηηνπξγεί ζε έλα πιαίζην αξρώλ, ζθνπώλ θαη εμαξηήζεσλ, δηαηεξώληαο επίζεο
έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν πνιππινθόηεηαο.
Ζ εθπαίδεπζε σο ηδενινγηθόο κεραληζκόο ηνπ θξάηνπο ζπλδέεηαη ζε έλα βαζκό κε ηελ
αλαπαξαγσγή ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο, κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηζηήκεο θαη ηεο γλώζεο,
ζην βαζκό πνπ εμαξηάηαη από έλα δηνηθεηηθό κεραληζκό ζπγθεληξσηηθό θαη εμαξηεζηαθό. «Tν
ζρνιείν θαη νη εθθιεζίεο θαλνλαξρνύλ κε εηδηθέο κεζόδνπο θπξώζεσλ, απνπνκπώλ, επηινγήο
θ.ιπ. όρη κόλν ηνπο ιεηηνπξγνύο ηνπο αιιά θαη ηνπο απινύο θνηλσλνύο»1(L. Althusser). Αιιά
«κεηαμύ ησλ ηδενινγηθώλ κεραληζκώλ ηνπ θξάηνπο, πνιηηηθώλ θαη θνηλσληθώλ, είλαη θαη ηα
ζρνιεία, ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη από κηα νξηζκέλε άπνςε θαη ε νηθνγέλεηα»2 (Νίθνο
Πνπιαηδάο, 1977)
Τν ζρνιείν, εθηόο από ζύζηεκα αμηώλ, ζθνπώλ θαη νξακάησλ είλαη θαη πεδίν ηαμηθώλ
ζπγθξνύζεσλ. Δθθξάδεη ζε έλα βαζκό ηηο δηεθδηθήζεηο ησλ θνηλσληθώλ ηάμεσλ θαη ζηξσκάησλ
γηα κόξθσζε, δπλακηθή νξγάλσζε, επηθνηλσλία θαη εξγαζηαθή απνθαηάζηαζε. Μπνξεί λα
ζεσξεζεί, σζηόζν, θαη απειεπζεξσηηθόο θνξέαο κόξθσζεο, γλώζεο θαη κάζεζεο. Τα όξηα ηεο
ειεπζεξίαο δξάζεο ησλ παξαγόλησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη πεξηνξηζκέλα θαη
νδεγνύλ ζε θξαγκνύο θαη εκπόδηα ζηε δηαδηθαζία απειεπζέξσζεο ηνπ αλζξώπνπ3 (Γνπιθέξεο,
1998)
Σν εληαίν ζρνιείν θαη ε ελνπνηεκέλε γλώζε
Τν ζρνιείν ζήκεξα είλαη δηαηξεκέλν, δηαζπαζκέλν θαη απνζπαζκαηηθό ζηε δηνίθεζε, ζηε δνκή
θαη ιεηηνπξγία, αιιά θαη ζην πεξηερόκελν. Δπηδηώθεηαη ε κάζεζε κέζσ ηεο αλαπαξαγσγήο ησλ
γλώζεσλ ππό κνξθή πιεξνθνξηώλ. Έηζη, ζπλδέεηαη κε ηνπο αληαγσληζηηθνύο, εμνλησηηθνύο
λόκνπο ηεο αγνξάο, ησλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη δηαρεηξηζηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο.
Οη κέρξη ηώξα ξπζκίζεηο γηα ην ζρνιείν θαη ηδηαηηέξσο γηα ην Λύθεην έρνπλ σο αθεηεξία ην
αμηνινγηθό εμεηαζηηθό ζύζηεκα. Οη ξπζκίζεηο απηέο ππεξαζπίδνληαη ην ζηόρν ηεο άξζεο ησλ
αληζνηήησλ ζηε κόξθσζε, πξνβάιινληαο σο κέζν ηεο ιύζεο ηελ ηππηθή θνίηεζε ησλ καζεηώλ
ζην Λύθεην θαη ηελ είζνδό ηνπο ζηα αλώηεξα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα. Από ηε κόξθσζε θαη ηελ
εληαία πξόζιεςε θαη θαηαλόεζε νδεγνύκαζηε ζε κηα ηππηθή κόξθσζε, ζε κηα κάζεζε πνιιώλ
πιεξνθνξηώλ, απνζπαζκέλσλ από έλα ζύζηεκα δεκηνπξγηθήο αθνκνίσζεο θαη
απειεπζεξσηηθήο δξάζεο.
Σην ζεκεξηλό ζρνιείν εκθαλίδνληαη πνιιαπιέο αληηζέζεηο ζε επίπεδν εμνπζίαο-δηνίθεζεοεμάξηεζεο θαη ηδενινγηθνί θξαγκνί αγθπιώζεσλ, ςεπδαηζζήζεσλ θαη κηθξνζπκθεξόλησλ.
Καηαγξάθεηαη, επίζεο, έλα θιίκα απνμέλσζεο ζε επίπεδν παηδαγσγηθό, ςπρνινγηθό θαη
επηθνηλσληαθό. Γηαπηζηώλνληαη ε δηάζπαζε ησλ γλώζεσλ, ε απνκόλσζε θαη ν αηνκηθηζκόο. Ο
καζεηηθόο πιεζπζκόο έρεη ήδε δηακνξθώζεη κηα αληίιεςε δηάζπαζεο θαη δηαίξεζεο ησλ
γλώζεσλ θαη θαηάηαμεο ζε αλώηεξεο θαη θαηώηεξεο. Δπίζεο, έρεη εζηζηεί ζηε θνξκαιηζηηθήηππνπνηεκέλε γλώζε ζηα θξνληηζηήξηα κε ζθνπό ηελ εηζαγσγή ζηα αλώηεξα εθπαηδεπηηθά
ηδξύκαηα.
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Μηα ζύληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή
Ηζηνξηθά έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο ζεσξίεο πνπ εμέθξαζαλ ζε κεγάιν βαζκό ηελ
αλζξσπνινγηθή δηάζηαζε ηεο αζηηθήο ηδενινγίαο, θαη εηδηθά ηνλ πεξαζκέλν αηώλα, ηεο
θηιειεύζεξεο ηδενινγίαο, ζε κηα αλαδήηεζε ακεηάβιεησλ, ζηαζεξώλ, έκθπησλ αξρώλ πνπ λα
έρνπλ κηα εμηζνξξνπηζηηθή θαηεύζπλζε γηα ηνλ λέν θαη ηελ έληαμή ηνπ ζηελ θνηλσλία.
Ζ ζηαζεξόηεηα είλαη κηα πλεπκαηηθή ελνπνίεζε πνπ εθπνξεύεηαη από ηηο αξρέο ηνπ Κνκέληνπο,
ηνπ Πεζηαιόηζη θαη ηνπ Έξβαξηνπ, κε απνηέιεζκα ην ζρνιείν λα δηέπεηαη από αμηνινγηθέοεζηθέο θξίζεηο θαη θαηεπζύλζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ ελόηεηα θύζεο θνηλσληθνύ αηόκνπ θαη
λνεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Τν ζρνιείν απηό ππεξίζρπζε σο λνεζηαξρηθό ή γλσζηαθό ζρνιείν θαη
είρε ζηόρν ηελ εζηθή αιιά αθεξεκέλε ηειείσζε.
Τα ζηνηρεία πνπ επηθξάηεζαλ θαη δηαηεξήζεθαλ ζηε ζπλέρεηα ήηαλ ε αμία ηεο θιαζηθήο
παηδείαο κε ηε δηδαζθαιία ηεο Αξραίαο Διιεληθήο ζθέςεο, ηεο Γιώζζαο, ηεο Ηζηνξίαο, ηεο
Λνγηθήο, ηεο Ζζηθήο θαη ηεο Χπρνινγίαο σο ινγηθέο αξρέο, θαη ηεο Φπζηθήο, ηεο Φεκείαο θαη
ησλ Μαζεκαηηθώλ αλεμάξηεηα, ρσξίο επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπο.
Οη λέεο γλώζεηο πνπ πινύηηδαλ ην ζρνιείν ήηαλ πξνζζεηηθνύ, πιεξνθνξηαθνύ θαη εμαζθεηηθνύ
ραξαθηήξα έηζη, ώζηε λα ελαξκνλίδεηαη ν λένο εθζπγρξνληζηηθά κε ηηο αλάγθεο ηνπ εζληθνύ
ζρεδηαζκνύ ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ ειεύζεξε αγνξά εξγαζίαο.
Ζ παηδαγσγηθή, ε ςπρνινγία θαη ε δηδαθηηθή ηνπ Έξβαξηνπ είρε δύν ζηνηρεία πνπ
δηαηεξήζεθαλ: (1) ηελ αξρή ηεο θπζηθήο, ηζηνξηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλέρεηαο ηεο ζπλείδεζεο
ηνπ αηόκνπ ζηε κόξθσζε, ε νπνία ζεσξείηαη σο απηαμία ππεξάλσ ησλ θνηλσληθώλ αληηζέζεσλ,
θαη (2) ηε ζηνραζηηθή δηεξγαζία κε ζθνπό ηε δηακόξθσζε ελόο αμηαθνύ ζπζηήκαηνο
ηδενινγηθήο απόρξσζεο, ρσξίο λα πξαγκαηνπνηείηαη ηειηθά4 (Bigge, 1990).
Ζ λέα αγσγή ησλ ζρνιείσλ ησλ Dewey θαη Kilpatrik θαη ε ηδέα ησλ ζρνιείσλ εξγαζίαο θαη
δξάζεο ηνπ Neill νδεγνύληαη ζε κηα πάιε αλάκεζα ζην ζρνιείν ηεο θιαζηθήο αληίιεςεο ησλ
έκθπησλ ηδεώλ (κε αμηνινγηθέο θξίζεηο) θαη ην νπδέηεξν ζρνιείν, ην ζρνιείν «πξαθηηθή ζρέζε»,
ππνηαγκέλν ζηηο αλάγθεο ηεο ειεύζεξεο αγνξάο εξγαζίαο. Μέζα από απηή ηελ παηδαγσγηθή
αληίιεςε δηακνξθώλεηαη έλα παηδί απηόλνκν, ειεύζεξν, κε δπλακηθή πξνζσπηθόηεηα, έμσ από
ηα ηζηνξηθά ηνπ πιαίζηα θαη πξννπηηθέο, αιιά εληαγκέλν ζην πιαίζην πνπ ραξάδεη ε νξζνινγηθή
δνκή ηεο θνηλσλίαο κε ηελ εγθπξόηεηα ηεο θνηλήο ινγηθήο πνπ εμνπζηάδεη ε θπξίαξρε ηδενινγία
(πξαγκαηηζκόο).
Μεξηθέο αξρέο ηνπ εληαίνπ ζρνιείνπ
- Σην εληαίν ζρνιείν αμηνπνηνύληαη νη εξκελεπηηθέο θαη εμεγεηηθέο ζεσξίεο ηνπ παξειζόληνο
ζρεηηθά κε ηνλ Κόζκν, ηε θπζηθή, ηελ θνηλσληθή θαη ηελ ηερλνινγηθή πξαγκαηηθόηεηα. Οδεγόο
πξέπεη λα είλαη ε ελόηεηα κέζα από ηελ πνιιαπιόηεηα, ε ηαπηόηεηα κέζα από ηε δηαθνξόηεηα,
ην όιν κέζα από ην κέξνο, ώζηε λα αλαδύεηαη ε πνιππινθόηεηα θαη πνιπκνξθία ησλ
ξεαιηζηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ θόζκνπ, ε δηαιεθηηθή αιιεινπρία ησλ πιηζηηθώλ θαη
θαληαζηαθώλ αλαπαξαζηάζεσλ. Άιισζηε θαη νη ζεκεξηλέο εξκελεπηηθέο ζεσξίεο είλαη
δηεπηζηεκνληθέο θαη ξεαιηζηηθέο, αθνύ δέρνληαη ηελ αιιεινδηείζδπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο
Κνζκνινγίαο, Φπζηθήο, Φεκείαο, Βηνινγίαο, Φπζηνινγίαο, Οηθνλνκίαο, Κνηλσληνινγίαο,
Χπρνινγίαο, Γισζζνινγίαο, Κπβεξλεηηθήο, Δπηθνηλσλίαο, Πιεξνθνξηθήο, Κνηλσληθήο θαη
Πνιηηηζκηθήο Ηζηνξίαο, Ηζηνξίαο ησλ Δπηζηεκώλ θαη ηα γεληθεπκέλα απνηειέζκαηα πνπ
πξνθύπηνπλ από απηή ηε ζύλδεζε.
- Σην εληαίν ζρνιείν επηδηώθεηαη ε ελνπνίεζε θαη απειεπζεξσηηθή δηαδηθαζία, πνπ ζεκαίλεη
ηελ άξζε ησλ δηαθνξεηηθώλ θαη εηεξόθιεησλ λννηξνπηώλ, ηδενινγηθώλ πξνθαηαιήςεσλ,
ζηεξεόηππσλ, δνγκαηηζκώλ θαη απνθιεηζκώλ ησλ δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο αηόκσλ,
πξνέιεπζεο θνηλσληθήο, ηαμηθήο, λνεηηθήο, ζξεζθεπηηθήο ή εζληθήο. Πξνϋπνζέηεη, επίζεο, ηε
δηακόξθσζε θιίκαηνο δπλακηθήο αιιά θαη πνιπεπίπεδεο έληαμεο ησλ αηόκσλ, αιιά θαη ηελ
πνηθηιόκνξθε δηαηήξεζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο κε εμαζθάιηζε ηεο δπλακηθήο ηζνξξνπίαο,
ζπκκεηξίαο θαη δηεθδίθεζεο.
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- Σην εληαίν ζρνιείν νη επηζηεκνληθέο γλώζεηο, θιάδνη θαη δξαζηεξηόηεηεο είλαη ηζνδύλακεο,
ηζόηηκεο θαη ιεηηνπξγνύλ νξγαληθά, ζπλζεηηθά θαη κνξθσηηθά κε ζθνπό ηε δηακόξθσζε ελόο
νινθιεξσκέλνπ αηόκνπ5 (Φαηδεζηεθαλίδεο, 1990)
- Τν εληαίν ζρνιείν δηαπλέεηαη από ηελ έλλνηα ηνπ αλζξσπηζκνύ, ε νπνία έρεη σο θέληξν
ελδηαθέξνληνο ηνλ άλζξσπν, ν νπνίνο εκθνξείηαη από αηνκηθή θαη ζπιινγηθή ζπλείδεζε,
δεκηνπξγία θαη επηθνηλσλία. Οη λέεο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνύληαη θηλνύληαη αλάκεζα ζηελ
ηζηνξηθή ζπλέρεηα θαη πξννπηηθή, από ηε κηα, θαη ηε δηακόξθσζε νξακάησλ, από ηελ άιιε, κε
ζθνπό ηε γλώζε, θαηαλόεζε θαη ιύζε ησλ αηνκηθώλ, θνηλνηηθώλ θαη νηθνπκεληθώλ
πξνβιεκάησλ.
- Δπίζεο, ζην ζρνιείν αλαπηύζζεηαη ην ζπιινγηθό θίλεηξν θαη θηλεηνπνηνύληαη ηα
ελδηαθέξνληα, νη δηαθνξόηεηεο θαη νη θιίζεηο ησλ λέσλ κέζα από ηελ ηζόηηκε θαη νιόπιεπξε
καζεζηαθή δηαδηθαζία.
Κξηηηθή ζηα ηζρύνληα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα
Τα ηζρύνληα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα είλαη απνζπαζκαηηθά θαη παξνπζηάδνπλ κηα ηάζε
δηαίξεζεο, πιήξνπο απηνλνκίαο θαη έιιεηςεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνπο επηζηεκνληθνύο
θιάδνπο. Θέινπλ, δειαδή, λα δηαηεξήζνπλ θαη λα θαηνρπξώζνπλ ηε γλώζε σο δηαθξηηέο
επηζηήκεο ζην πεξηερόκελν, ζηε κέζνδν θαη ζην αληηθείκελν. Απηή ε ηάζε, γηα αύμεζε ηεο
δηαθνξεηηθόηεηαο ησλ επηζηεκώλ, ρσξίο κηα κνξθσηηθή ελνπνίεζε ηζηνξηθή θαη δηεπηζηεκνληθή
νδεγεί ηε θάζε επηζηήκε λα έρεη απόιπηε απηνλνκία θαη απηνηέιεηα κε απνηέιεζκα λα κελ
κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη ζεσξεηηθά, εξκελεπηηθά θαη εμεγεηηθά κε ηηο άιιεο επηζηήκεο. Ο θάζε
επηζηήκνλαο κηιάεη άιιε γιώζζα θαη έηζη δηακνξθώλνληαη δηαθνξεηηθά ζπληερληαθά
ζπκθέξνληα.
Ζ έιιεηςε δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ζην δηδαθηηθό-επηθνηλσληαθό επίπεδν νδεγεί ηνλ
εθπαηδεπηηθό θαη ην καζεηή ζε δπζθνιία επαθήο, ελώ ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο
απνκαθξύλεηαη από ηε δηδαθηηθή θαη επηζηεκνληθή κέζνδν.
Ο καζεηήο δπζθνιεύεηαη ή θαη αδπλαηεί λα θαηαλνήζεη εληαία ην θπζηθό θαη θνηλσληθό θόζκν,
θαη ηνλ αληηιακβάλεηαη δηαηξεκέλν, απνζπαζκαηηθό, δηαζπαζκέλν. Δλώ, από ηε κηα, βηώλεη ηελ
αύμεζε ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο ησλ επηζηεκώλ ζην αληηθείκελν θαη ηε κέζνδν, από ηελ άιιε,
επηδηώθεηαη κηα ελνπνίεζε ζηε βάζε κηαο ειεθηξνληθήο γιώζζαο κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ
ππνινγηζηώλ. Δκθαλίδεηαη έηζη κηα εληαία δπλαηόηεηα γηα ην καζεηή, ε δπλαηόηεηα λα απνθηά,
λα επηιέγεη, λα αλαζύξεη, λα απνζεθεύεη θαη λα αμηνπνηεί πιεξνθνξίεο γηα άκεζε ρξήζε θαη
εθαξκνγή. Ζ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ κε ηνλ ηξόπν απηό δελ νδεγεί ζε
επεμεξγαζία ησλ γλώζεσλ, ζε ζηνραζκό θαη ζπλεηδεηνπνίεζε, θαη δελ γίλεηαη θαηαλνεηή ε
ηζηνξηθή-εμειηθηηθή πνξεία ηεο γλώζεο.
Ζ ελόηεηα ησλ επηπέδσλ κάζεζεο θαη γλώζεο δελ είλαη κόλν ινγηθή, αιιά θαη εμειηθηηθή. Τα
ηζρύνληα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα δελ ιακβάλνπλ ππόςε ηελ εμέιημε ηνπ λνεηηθνύ επηπέδνπ
ησλ καζεηώλ κε ζπλέπεηα ύιε κεγαιύηεξσλ ηάμεσλ λα πξννξίδεηαη λα δηδαρζεί ζε όιν θαη
κηθξόηεξεο ηάμεηο. Δπηπιένλ, δελ ππάξρεη αληηζηνίρηζε ειηθηαθνύ θαη καζεζηαθνύ επηπέδνπ θαη
γηα ηνπο καζεηέο ησλ κεγαιύηεξσλ ηάμεσλ.
Τα ζεκεξηλά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα πξαγκαηεύνληαη κόλν ην αηνκηθό θαη ην εηδηθό, θαη
αγλνείηαη ε εληαία ζεώξεζε κε άμνλα ηηο αξρέο θαη ηνπο ζθνπνύο ηεο εθπαίδεπζεο κέζα ζε έλα
εληαίν ζρνιείν, ην νπνίν ζα παξέρεη αλζξσπηζηηθή, δηεπηζηεκνληθή, δηαθιαδηθή, πνιύκνξθε,
πνιπδηάζηαηε, γεληθή θαη εηδηθή γλώζε θαη αηζζεηηθή δξαζηεξηόηεηα.
Σηα ηζρύνληα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζε όια ηα επηζηεκνληθά αληηθείκελα πξνηείλνληαη σο
κνλαδηθέο αξρέο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο ε κάζεζε, ε άζθεζε, ε θαηαλόεζε
θαη ε βίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, έζησ θαη αλ απηέο δελ εθαξκόδνληαη ζηελ πξάμε. Πξνθξίλεηαη ε
επαθή ησλ καζεηώλ κε κηα λνεζηαξρηθή δηαδηθαζία, πνπ θαηά βάζε αλαπαξάγεη ηελ νξζνινγηθή
γλώζε, ηελ νπνία επεμεξγάδνληαη νη καζεηέο αηνκηθά θαη εκπεηξηθά κε απνηέιεζκα ηηο
πεξηζζόηεξεο θνξέο λα εθδειώλεηαη κόλν σο βίσζε-θαηαλόεζε. Έηζη, δελ ζπλεηδεηνπνηείηαη ε
γλώζε κέζα από ηελ ελόηεηα ηεο ηζηνξηθήο θαη ινγηθήο δηαδηθαζίαο, ηεο αηνκηθήο θαη
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ζπιινγηθήο, ηεο εηδηθήο (αηνκηθήο) θαη γεληθήο, ώζηε λα αληρλεύεηαη, λα ειέγρεηαη θαη λα
πξνζεγγίδεηαη ζηε ζηαδηαθή ηεο εμέιημε, νινθιήξσζε, ελόηεηα, πνιιαπιόηεηα θαη πνιπκνξθία.
Πξόηαζε γηα λέν αλαιπηηθό πξόγξακκα
Ζ αθεηεξία ησλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ πξέπεη λα είλαη ε εληαία ζεώξεζε, ε δηεπηζηεκνληθή
θαη δηαθιαδηθή πξνζέγγηζε, πνπ έρεη ζθνπό λα πξνζθέξεη ηελ αλζξσπηζηηθή κόξθσζε σο
ελόηεηα θαη πνιιαπιόηεηα.
Δλόηεηα ζεκαίλεη ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο, ηεο αιιειεμάξηεζεο θαη
αιιεινζύλδεζεο όισλ ησλ αληηθεηκέλσλ, θαηλνκέλσλ θαη δηαδηθαζηώλ. Ζ ελνπνίεζε ηεο
γλώζεο είλαη πνιηηηθή-πξαθηηθή θαη παξάιιεια ηδενινγηθή-πξαθηηθή. Αλ είλαη κόλν
ηδενινγηθή-πξαθηηθή, νδεγεί ζε έλαλ θνηλσληνινγηζκό θαη εκπεηξηζκό πνπ πηζηεύεη όηη ε
ελνπνίεζε γίλεηαη κόλν ζηελ πξάμε (ελόηεηα ζηε δξάζε).
Δλόηεηα κπνξεί λα ππάξμεη ζηε ζεσξία κέζα από ζπιινγηθή θαη παξάιιειε επεμεξγαζία
ζεσξεηηθώλ, επηζηεκνληθώλ θαη ηδενινγηθώλ δεηεκάησλ.
Δλόηεηα κπνξεί λα ππάξμεη ζηελ πξάμε, δειαδή εθαξκνγή ζεσξεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη
πξνηάζεσλ ζηε θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δπίζεο, κπνξεί λα ππάξμεη κηα
αιιεινκεηαηξνπή ησλ γλώζεσλ κε ζηόρν ηελ ηζηνξηθή, θνηλσληθή θαη ζπιινγηθή ζπλείδεζε
αλάκεζα ζηα άηνκα θαη ηηο νκάδεο.
Ζ ελνπνίεζε ηεο γλώζεο δειαδή είλαη ζεσξεηηθή, πνιηηηθή θαη ηδενινγηθή.
Τν κνξθσηηθό αγαζό κπνξεί λα έρεη ηξία επίπεδα:
1. ην επηθνηλσληαθό, όπνπ παξέρνληαη νη ζεκειηώδεηο (θαζνιηθέο θαη γεληθέο) θαη
ηαπηόρξνλα ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο γλώζεηο,
2. ην επηζηεκνληθό-θιαδηθό, όπνπ παξέρνληαη νη επηζηεκνληθέο γλώζεηο θαηά θιάδν
ζπνπδώλ, δηαηεξείηαη ε απηνηέιεηα θάζε επηζηήκεο κε ηελ παξαηήξεζε όηη νη γλώζεηο
απηέο αιιειεπηδξνύλ κε ην βαζηθό θνξκό ησλ ζεκειησδώλ γλώζεσλ, πνπ εθθξάδνληαη
σο γεληθέο εξκελεπηηθέο αξρέο, θαη
3. ην εηδηθό, όπνπ δηδάζθνληαη καζήκαηα εηδίθεπζεο θαη επηινγώλ.
Τν εληαίν αλαιπηηθό πξόγξακκα βαζίδεη ηελ εξκελεπηηθή ηνπ δπλαηόηεηα θαη επεμεξγαζία ζην
πεξηερόκελν πνπ πεγάδεη από ηηο ζεκειηώδεηο γλώζεηο. Δίλαη ζύζηεκα αξρώλ, ελλνηώλ,
πξνηάζεσλ, ζεσξηώλ αιιά θαη γλώζεσλ επηθνηλσληαθώλ, θηινζνθηθώλ, παηδαγσγηθώλ,
ςπρνινγηθώλ θαη δηδαθηηθώλ. Ζ βαζηθή αξρή είλαη ε ζύλδεζε ηεο γεληθήο ζεσξίαο κε ηηο εηδηθέο
ζεσξίεο. Έηζη ζα αλαδεηθλύεηαη ε δπλαηόηεηα επειημίαο θαη ηζνδύλακεο επηθνηλσλίαο ησλ
ζεσξηώλ ησλ επηζηεκώλ, ώζηε λα εθθξαδόκαζηε κέζα από ηε δηδαζθαιία κε πνιινύο ηξόπνπο
θαη κεζόδνπο γηα ηα ίδηα αληηθείκελα.
Οη ζεκειηώδεηο γλώζεηο
Οη ζεκειηώδεηο γλώζεηο εμαληινύλ έλα κέξνο από ην αληηθείκελν θαη ηε κέζνδν ελνηήησλ
επηζηεκώλ, αλαδεηώληαο ηηο αιιεινζπλδέζεηο, ηηο ζρέζεηο, ηηο θνηλέο έλλνηεο θαη όξνπο κε
απνηέιεζκα λα αλαδύεηαη ε θνηλή γιώζζα επηθνηλσλίαο ησλ επηζηεκώλ πέξα από ηνλ
νξζνινγηθό ηνπο ππξήλα.
Τν πεξηερόκελν ηεο θάζε επηζηήκεο βαζίδεηαη ζηηο ζεκειηώδεηο έλλνηεο, αξρέο θαη κεζόδνπο,
αιιά εθθξάδεηαη κέζα από ηε δηδαθηηθή – εξεπλεηηθή δηάζηαζε δηαθνξεηηθά.
Οη κεζνδνινγηθέο αξρέο θαη έλλνηεο πνπ δηακνξθώλνπλ πιέγκαηα εξκελεπηηθά κπνξνύλ λα
δηαηππσζνύλ σο εμήο:
Ύιε, ελέξγεηα, πιεξνθνξία
Αιιειεπίδξαζε, αιιειεμάξηεζε, αιιεινδηείζδπζε θαη αιιεινκεηαηξνπή ύιεο,
ελέξγεηαο θαη πιεξνθνξίαο
Σπζηήκαηα, δνκέο, ιεηηνπξγίεο, επίπεδα, κνξθέο, νξγαλώζεηο, θαηαζηάζεηο ηεο ύιεο, ηεο
ελέξγεηαο θαη ηεο πιεξνθνξίαο
Γηαηήξεζε θαη κεηαβνιή ζπζηεκάησλ, δνκώλ, ιεηηνπξγηώλ ηεο ύιεο θαη ηεο ελέξγεηαο
54

Σπκκεηξία, ηζνδπλακία, ηζνηξνπία, ηζνκνξθία ζπζηεκάησλ θαη δνκώλ
Φσξν-ρξνληθά ζπζηήκαηα αλαθνξάο
Δλόηεηα, πνιιαπιόηεηα, δηαθνξόηηεηα, όιν-κέξνο, γεληθό-εηδηθό
Οκνηόηεηα, ηαπηόηεηα, εηεξόηεηα, νκνηνγέλεηα, εηεξνγέλεηα θαη εηεξνθαζνξηζκόο
Σπζηήκαηα επηθνηλσλίαο γλώζεο, επηζηήκεο θαη γιώζζαο
Σην πιαίζην ηεο δηακόξθσζεο ηνπ ζπλόινπ ησλ βαζηθώλ ελλνηώλ, αξρώλ θαη κεζνδνινγηθώλ
θξηηεξίσλ, καο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα δηαηππσζνύλ εληαία ζπζηήκαηα, νιόηεηεο ηεο
αληηθεηκεληθήο θαη ππνθεηκεληθήο πξαγκαηηθόηεηαο. Ο αληηθεηκεληθόο θόζκνο θαη νη πνιιαπιέο
ηνπ εθθξάζεηο βξίζθνληαη ζε κηα ελόηεηα, αιιά απιώο εθδειώλνληαη κε άπεηξεο κνξθέο. Ζ
ελόηεηα όκσο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο εθθξάδεηαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ππνθεηκέλνπ κε ην
αληηθείκελν, ζε κηα δπλακηθή ηζνξξνπία, όπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε δεκηνπξγηθή δηεξεύλεζε
αληηθεηκέλνπ θαη κεζόδσλ, ώζηε λα απειεπζεξώλεηαη θαη λα απνθσδηθνπνηείηαη ε γλώζε.
Ο άλζξσπνο καζαίλεη ηε γλώζε γηα λα κνξθώλεηαη, λα απνθηά ζπλείδεζε ηεο ζέζεο ηνπ ζηελ
θνηλσλία, ηελ αληίιεςε ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο νξγάλσζεο, ώζηε λα
δηεθδηθεί ηα δηθαηώκαηα ζηε δσή θαη ηελ εξγαζία.
Σην ζρνιείν νη γλώζεηο ζα απιώλνληαη ηόζν, ώζηε λα ζπλδένπλ ηελ πλεπκαηηθή ηζνξξνπία θαη
ηε ζέζε ηνπ αλζξώπνπ ζηελ εξγαζία. Δεν θα μαθαίνει για να μαθαίνει! Ο ζηόρνο δελ είλαη ε
γλώζε γηα ηε γλώζε, αιιά ε γλώζε γηα ηε ιύζε πξνβιεκάησλ, αθνύ ε γλώζε δελ έρεη λόεκα αλ
δελ ζπλδέεηαη κε ηε ιύζε πξαθηηθώλ πξνβιεκάησλ.
Οη ζεκειηώδεηο γλώζεηο δηδάζθνληαη ππό κνξθή εηζαγσγώλ ζε θάζε δηδαζθόκελν κάζεκα,
ειεύζεξσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπνπδώλ.
Οη ελόηεηεο επηζηεκώλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κπνξεί λα είλαη:
ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ
Αξραία Διιεληθή Φηινινγία, Λαηηληθή Φηινινγία, Νέα Διιεληθή Φηινινγία
(ζεσξία
θείκελα), Γιώζζα- Έθζεζε, Θενινγία, Λανγξαθία, Χπρνινγία, Φηινζνθία, Ηζηνξία.

θαη

ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ
Οηθνλνκηθέο Δπηζηήκεο (Οηθνλνκία, Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε, Λνγηζηηθή, Φξεκαηννηθνλνκηθά,
Γηνίθεζε αλζξσπίλσλ πόξσλ, Marketing, Τνπξηζηηθό management θ.ιπ.), Κνηλσληνινγία
Πνιηηηθή Δπηζηήκε, Γίθαην.
ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ
Αζηξνλνκία, Γεσινγία, Γεσγξαθία, Φπζηθή, Φεκεία, Βηνινγία, Πεξηβαιινληηθέο Δπηζηήκεο.
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Άιγεβξα, Γεσκεηξία, Λνγηθή, Πιεξνθνξηθή.
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΔ ΔΠΙΣΗΜΔ
Μεραλνινγία, Ζιεθηξνινγία, Ζιεθηξνληθή, Γνκηθή, Αξρηηεθηνληθή, Ηαηξηθή, Ννζειεπηηθή,
Γεσπνλία.
ΑΙΘΗΣΙΚΔ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΠΟΤΓΔ ΚΑΙ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
Θεαηξνινγία, Κηλεκαηνγξάθνο, Εσγξαθηθή, Μνπζηθή, Φνξόο.
Η δηάξζξωζε ηωλ ζπνπδώλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε
Γπκλάζην
-Σην Γπκλάζην δηδάζθνληαη καζήκαηα από ηηο παξαπάλσ ελόηεηεο επηζηεκώλ.
-Οη ζεκειηώδεηο έλλνηεο δηδάζθνληαη σο εηζαγσγέο ζε θαζέλα από ηα καζήκαηα πνπ έρνπλ
επηιεγεί από ηηο ελόηεηεο ησλ επηζηεκώλ.
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-Έλα κέξνο ησλ ζεκειησδώλ ελλνηώλ κπνξεί λα δηδάζθεηαη κέζα από ηελ ηζηνξία ηεο
Φηινζνθίαο.
-Να γίλεη αλαζύλζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο νηθηαθήο νηθνλνκίαο
-Σην πιαίζην ηνπ γλσζηηθνύ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο κπνξνύλ λα εληαρζνύλ νξηζκέλεο
ηερλνινγηθέο θαη εθαξκνζκέλεο επηζηήκεο.
-Σην πιαίζην ηνπ γλσζηηθνύ ηνκέα ηεο παξαγσγήο κπνξνύλ λα εληαρζνύλ νξηζκέλεο
νηθνλνκηθέο επηζηήκεο.
Λύθεην
Σηελ Α΄ Σάμε ηνπ Λπθείνπ ζα ππάξρνπλ 1. καζήκαηα θνξκνύ θαη 2. καζήκαηα επηινγώλ. Σε
θαζέλα από ηα καζήκαηα απηά πεξηιακβάλνληαη νη ζεκειηώδεηο γλώζεηο σο εηζαγσγέο θαη είλαη:
- Αξρέο, αληηθείκελα θαη κέζνδνο ησλ Αλζξωπηζηηθώλ επηζηεκώλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ
Αξραία θαη Νέα ειιεληθή παηδεία, ηε Λανγξαθία, ηηο Δξκελεπηηθέο ζεσξίεο θαη Λνγνηερληθά
θείκελα, ηε Σπγθξηηηθή Λνγνηερλία, ηε Γιώζζα θαη ηελ Αηζζεηηθή.
- Αξρέο, αληηθείκελα θαη κέζνδνο ησλ Κνηλωληθώλ επηζηεκώλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο
Οηθνλνκηθέο επηζηήκεο, ηελ Κνηλσληνινγία θαη ηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε.
- Αξρέο, αληηθείκελν θαη κέζνδνο ησλ Φπζηθώλ επηζηεκώλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ Αζηξνλνκία,
Γεσινγία, Φπζηθή, Φεκεία θαη Βηνινγία.
- Αξρέο, αληηθείκελν θαη κέζνδνο ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη ηεο Πιεξνθνξηθήο.
- Αξρέο, αληηθείκελν θαη κέζνδνο ησλ Σερλνινγηθώλ θαη Δθαξκνζκέλωλ Δπηζηεκώλ.
- Αξρέο, αληηθείκελν θαη κέζνδνο ησλ Αηζζεηηθώλ θαη Αζιεηηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ.
Ο κεζνδνινγηθόο νδεγόο ησλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ είλαη νη ζεσξεηηθέο ελόηεηεο ζπνπδώλ
πνπ εμεηάδνληαη ζε ελλνηνινγηθό θαη κεζνδνινγηθό επίπεδν (Τνπιηάηνο, 1998).
Σηε Β΄ Σάμε ηνπ Λπθείνπ ζα ππάξρνπλ 1. καζήκαηα θνξκνύ, 2. καζήκαηα θύθισλ ζπνπδώλ,
θαη 3. καζήκαηα επηινγώλ.
Σε θαζέλα από ηα καζήκαηα απηά πεξηιακβάλνληαη νη ζεκειηώδεηο γλώζεηο σο εηζαγσγέο θαη
είλαη:
- Αξρέο, αληηθείκελα θαη κέζνδνο ησλ Αλζξωπηζηηθώλ επηζηεκώλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ
Αξραία θαη Νέα ειιεληθή παηδεία, ηε Λανγξαθία, ηηο Δξκελεπηηθέο ζεσξίεο θαη Λνγνηερληθά
θείκελα, ηε Σπγθξηηηθή Λνγνηερλία, ηε Γιώζζα θαη ηελ Αηζζεηηθή.
- Αξρέο, αληηθείκελα θαη κέζνδνο ησλ Κνηλωληθώλ επηζηεκώλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο
Οηθνλνκηθέο επηζηήκεο, ηελ Κνηλσληνινγία θαη ηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε.
- Αξρέο, αληηθείκελν θαη κέζνδνο ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ Αζηξνλνκία,
Γεσινγία, Φπζηθή, Φεκεία θαη Βηνινγία.
- Αξρέο, αληηθείκελν θαη κέζνδνο ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη ηεο Πιεξνθνξηθήο.
- Αξρέο, αληηθείκελν θαη κέζνδνο ησλ Σερλνινγηθώλ θαη Δθαξκνζκέλωλ Δπηζηεκώλ.
- Αξρέο, αληηθείκελν θαη κέζνδνο ησλ Αηζζεηηθώλ θαη Αζιεηηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ.
Οη θύθινη ζπνπδώλ είλαη νη εμήο:
1. Αλζξσπηζηηθώλ θαη θνηλσληθώλ ζπνπδώλ
2. Οηθνλνκηθώλ ζπνπδώλ
3. Μαζεκαηηθώλ ζπνπδώλ
4. Φπζηθώλ ζπνπδώλ
5. Τερλνινγηθώλ ζπνπδώλ
6. Αηζζεηηθώλ θαη Αζιεηηθώλ ζπνπδώλ θαη Δθαξκνζκέλσλ ηερλώλ.
Σηελ Γ΄ Σάμε ηνπ Λπθείνπ ζα ππάξρνπλ 1. καζήκαηα θνξκνύ, 2. καζήκαηα θύθισλ ζπνπδώλ
θαη 3. καζήκαηα επηινγώλ.
Σε θαζέλα από ηα καζήκαηα απηά πεξηιακβάλνληαη νη ζεκειηώδεηο γλώζεηο σο εηζαγσγέο θαη
είλαη:
α. Θεσξία, κεζνδνινγία θαη ηζηνξία ησλ αλζξσπηζηηθώλ θαη θνηλσληθώλ επηζηεκώλ,
β. Θεσξία, κεζνδνινγία θαη ηζηνξία ησλ Φπζηθώλ επηζηεκώλ,
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γ. Θεσξία, κεζνδνινγία θαη ηζηνξία ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο γιώζζαο (Φπζηθή,
Μαζεκαηηθή, Σπκβνιηθή).
Οη θύθινη ζπνπδώλ είλαη νη εμήο:
1. Αλζξσπηζηηθώλ θαη Κνηλσληθώλ ζπνπδώλ
2. Οηθνλνκηθώλ ζπνπδώλ
3. Μαζεκαηηθώλ ζπνπδώλ
4. Φπζηθώλ ζπνπδώλ
5. Τερλνινγηθώλ ζπνπδώλ
6. Αηζζεηηθώλ θαη Αζιεηηθώλ ζπνπδώλ θαη Δθαξκνζκέλσλ ηερλώλ.
Οη επηζηεκνληθέο-θιαδηθέο γλώζεηο πνπ δηδάζθνληαη ππό κνξθή μερσξηζηώλ καζεκάησλ θαη
θαηαηάζζνληαη ζε ελόηεηεο επηζηεκώλ-ζπνπδώλ θαηαλέκνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ηάμεηο κε ηέηνην
ηξόπν, ώζηε λα κελ ππάξρεη ππνβάζκηζε θακηάο επηζηήκεο θαη λα δίλεηαη νπζηαζηηθή
δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα αζρνιεζνύλ κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν.
Η εηδίθεπζε θαη νη επηινγέο
Σην επίπεδν εηδίθεπζεο θαη επηινγώλ ζα δηακνξθώλεηαη κηα παξαπέξα πνιιαπιή θαηαλνκή, ε
νπνία ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηε Β΄ θαη ζηε Γ΄ Λπθείνπ. Αθεηεξία γηα ηελ θαηαλνκή ζα είλαη νη
ελόηεηεο ζπνπδώλ πνπ αλαθέξζεθαλ θαη ζα ππάξρεη επηζηεκνληθή θαη κεζνδνινγηθή ζύλδεζε
κε απηέο.
Τα ηκήκαηα εηδίθεπζεο εληάζζνληαη ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, έρνπλ δηάξθεηα από έλα κέρξη
ηξία εμάκελα, αλάινγα κε ηελ εηδηθόηεηα, θαη ζηειερώλνληαη θαηά βάζε από εθπαηδεπηηθνύο
ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, νη νπνίνη θαηαιακβάλνπλ νξγαληθέο ζέζεηο.
Με ηελ απόθηεζε απνιπηεξίνπ όζνη καζεηέο έρνπλ επηιέμεη θύθινπο πνπ νδεγνύλ ζε πηπρίν
επηπέδνπ Β έρνπλ επηπιένλ ηε δπλαηόηεηα λα απνθηήζνπλ εηδίθεπζε επηπέδνπ Γ, κε ηελ
παξαθνινύζεζε ζην ίδην ζρνιείν ελόο αξηζκνύ εθπαηδεπηηθώλ εμακήλσλ πνπ πξνβιέπνληαη,
αλάινγα κε ηελ εηδηθόηεηα.
* κέιε ηεο νκάδαο εξγαζίαο ΚΔΜΔΤΔ
Βηβιηνγξαθηθέο ζεκεηώζεηο
Althusser, L.: Θέζεηο (κηθξ. Ξελνθώλ Γηαηαγάλαο), Θεκέιην, Αζήλα, ζει. 82-86.
Πνπιαληδάο, Νίθνο: Πξνβιήκαηα ηνπ ζύγρξνλνπ θξάηνπο θαη ηνπ θαζηζηηθνύ θαηλνκέλνπ,
Θεκέιην, Αζήλα 1977, ζει. 26.
Γνπιθέξεο, Μηράιεο: «Ζ θύζε θαη ν ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία»,
ζην: Γηα έλα ζρνιείν ηεο κόξθσζεο θαη ηεο γλώζεο, Αζήλα 1998, ζει. 11-16.
Bigge, Morris: Θεσξίεο κάζεζεο γηα εθπαηδεπηηθνύο (κηθξ. Α. Κάληαο θαη Αι. Φαληδή),
Παηάθεο, Αζήλα 1990, ζει. 72-74.
Υαηδεζηεθαλίδεο, Θ.: Ρηδνζπαζηηθά θηλήκαηα ηνπ 20νύ αηώλα, ύγρξνλε θξηηηθή ζεώξεζε,
Βπδάληην, Αζήλα 1990.
Σνπιηάηνο, πύξνο: «Ζ εληαία δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ Λπθείνπ θαη ην αλζξσπηζηηθό
πεξηερόκελν ηεο κόξθσζεο», ζην: Γηα έλα ζρνιείν ηεο κόξθσζεο θαη ηεο γλώζεο, Αζήλα 1998,
ζει. 52-53.
Apple, Michael: Ιδενινγία θαη αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα (κηθξ. Τ. Γαξβέξεο), Θεζζαινλίθε
1986.
Μπηηζάθεο, Δ.: Φηινζνθία ηνπ αλζξώπνπ, Εαραξόπνπινο, Αζήλα 1990.
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Η ΔΝΙΑΙΑ ΘΔΩΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΑΛΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ
Τέληεο Παληειήο ΠΔ9*
Α. Οη ζηόρνη ηνπ Γ.Δ.Π.Π..
Σην Γ.Δ.Π.Π.Σ. ππνζηεξίδεηαη όηη:
πξνσζείηαη ε άξζε ησλ ζηεγαλώλ κεηαμύ ησλ επηζηεκώλ,
ππάξρεη ακθηζβήηεζε ζήκεξα ησλ επηζηεκνινγηθώλ αληηιήςεσλ πνπ δηακνξθώζεθαλ κεηά ην
Γηαθσηηζκό ζρεηηθά κε ηε θύζε θαη ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ηεο γλώζεο,
γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο πξνηείλεηαη ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία απνηειεί ηελ
πιένλ νινθιεξσκέλε θαη εμνξζνινγηζκέλε επηινγή ρσξίο λα πξνθαιεί ξηδηθέο αλαθαηαηάμεηο
ζηηο δνκέο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο,
κε ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζα νδεγεζνύκε άκεζα ζηελ ελνπνίεζε ηεο γλώζεο,
επηδηώθεηαη ε παξνρή γεληθήο παηδείαο θαη ε θαιιηέξγεηα ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ
επηθνηλσλίαο,
νη δηαζεκαηηθέο εξγαζίεο θαη ηα project θαη ε επέιηθηε δώλε νδεγνύλ ζηελ ελνπνίεζε ηεο
γλώζεο,
νη εθπαηδεπηηθνί δελ λνκηκνπνηνύληαη λα κηιήζνπλ γηα ην γλσζηηθό πεξηερόκελν ησλ
αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ. Απηνί πνπ κηινύλ είλαη νη εηδηθνί. Δκθαλίδεηαη κηα δηαίξεζε
αλάκεζα ζηνλ επηζηήκνλα θαη ηνλ εθπαηδεπηηθό. Ο εθπαηδεπηηθόο κεηαθέξεη ηε γλώζε, όπνηα
θαη αλ είλαη, κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν, είηε πξόθεηηαη γηα κεηαξξπζκηζηηθά, ξπζκηζηηθά,
ηερλνινγηθά θαη άιια πξνγξάκκαηα. Ο εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα κηιήζεη κόλν γηα ηε
ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ βηβιίνπ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ κέζα ζηελ ηάμε, έηζη έρεη κηα
δηαδηθαζηηθή θαη κηα κεηαβηβαζηηθή ιεηηνπξγία ζε ζρέζε κε ηε γλώζε.
Πώο νξηνζεηείηαη ε έλλνηα ηεο δηαζεκαηηθόηεηαο θαη ηεο δηεπηζηεκνληθόηεηαο από ηνπο
ππνζηεξηθηέο ηνπ Γ.Δ.Π.Π..
Ζ έλλνηα ηεο δηαζεκαηηθόηεηαο πνπ πξνθξίλεηαη ζην Γ.Δ.Π.Π.Σ. εκθαλίδεηαη «σο ζεσξεηηθή
αξρή νξγάλσζεο ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο πνπ θαηαιύεη ηα δηαθξηηά καζήκαηα σο πιαίζηα
νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο γλώζεο, παξαζεσξεί ηηο πξνηεξαηόηεηέο ηνπο θαη ηηο εζσηεξηθέο δνκέο
ηνπο, θαη επηρεηξεί λα πξνζεγγίζεη ηε ζρνιηθή γλώζε ελνπνηεκέλε, όπσο πξνθύπηεη από ηε
ζθαηξηθή κειέηε ζεκάησλ θαζνιηθνύ ελδηαθέξνληνο θαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηνλ πνιηηηζκό»
(Bufamo, 1998).
«Τα ππό κειέηε ζέκαηα, πνπ απνηεινύλ κέξνο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, γίλνληαη θαηαλνεηά κέζσ
ηεο ζύκπξαμεο γλώζεσλ από δηαθνξεηηθνύο επηζηεκνληθνύο θιάδνπο. Ζ επηινγή ησλ γλώζεσλ
από ηηο δηαθνξεηηθέο επηζηήκεο θαη ε νξγάλσζή ηνπο γίλνληαη κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ ζέκαηνο
θαη όρη κε βάζε ηηο δνκέο, ηηο αιιεινπρίεο θαη ηε γεληθόηεξε ινγηθή ησλ επηζηεκνληθώλ
θιάδσλ» (Tchudi and Lafer, 1996).
«Ζ δηαζεκαηηθόηεηα θαη ε εληαηνπνίεζε απνηεινύλ ηηο δύν όςεηο ηνπ απηνύ λνκίζκαηνο. Γη’
απηό εκείο θάλνπκε ιόγν γηα δηαζεκαηηθέο εληαηνπνηήζεηο, ηηο νπνίεο αληηδηαζηέιινπκε κε ηηο
δηεπηζηεκνληθέο δηαζπλδέζεηο» (Μαηζαγγνύξαο, 2006).
Ζ δηεπηζηεκνληθόηεηα εκθαλίδεηαη σο «ζεσξεηηθή αξρή νξγάλσζεο ηνπ αλαιπηηθνύ
πξνγξάκκαηνο, πνπ δηαηεξεί ηα δηαθξηηά καζήκαηα κε ηα ηδηαίηεξα πξνζδηνξηζηηθά ηνπο -όπσο
είλαη νη νπζηώδεηο γλώζεηο, ε νξηνζέηεζε θαη ε αιιεινπρία ησλ ελλνηώλ, νη ζπζηεκηθέο ζρέζεηο
θαη νη ίδηεο δηαδηθαζίεο- αιιά επηρεηξεί κε πνηθίινπο ηξόπνπο θαη ηερληθέο πξνζεγγίζεηο λα θάλεη
δηαζπλδέζεηο θαη ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ δηαθνξεηηθώλ καζεκάησλ,
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη πιεξέζηεξε θαη ζθαηξηθόηεξε κειέηε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ
καζεκάησλ. Τν είδνο ηεο ζπζρέηηζεο, ν βαζκόο δηαζύλδεζεο θαη ν ηξόπνο νξγάλσζεο ηνπ
γλσζηαθνύ πεξηερνκέλνπ πνπ πξνθύπηνπλ δηαθνξνπνηνύληαη από πξνζέγγηζε ζε πξνζέγγηζε.
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Απηό ζεκαίλεη όηη ζηα δηεπηζηεκνληθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ζεκείν εθθίλεζεο, θξηηήξηα
επηινγήο θαη πιαίζην νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο γλώζεο απνηεινύλ ε ινγηθή, ε ελλνηνινγηθή
ππνδνκή, νη θπξίαξρεο δνκέο, νη αιιεινπρίεο θαη νη κεζνδνινγηθέο επηινγέο ησλ αληίζηνηρσλ
επηζηεκνληθώλ θιάδσλ. Με ηνλ ηξόπν απηό ηα καζήκαηα δηαηεξνύλ ηα όξηα θαη ηα
πξνζδηνξηζηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, θαη δεηνύκελν απνηειεί ε αλεύξεζε ηξόπσλ ζύκπξαμεο
θαη ζπζρέηηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, πνπ δηεπθνιύλνπλ ηνπο καζεηέο ζηε βαζύηεξε
θαηαλόεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, ρσξίο, όκσο λα απνκαθξύλνληαη από ηε ινγηθή ησλ
εκπιεθνκέλσλ ζηε δηεπηζηεκνληθή ζύκπξαμε θιάδσλ (Μαηζαγγνύξαο 2006).
Β. Μηα θξηηηθή ζην Γ.Δ.Π.Π..
Τν ζεσξεηηθό ππόβαζξν ηνπ Γ.Δ.Π.Π.Σ. δελ αλαθέξεηαη ζηηο θηινζνθηθέο, επηζηεκνινγηθέο
θαη παηδαγσγηθέο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή θαη ηελ ηζηνξηθόηεηα ηεο επηζηεκνληθήο
γλώζεο, θαζώο επίζεο θαη ζηε ζύλδεζή ηεο κε ηα ζηάδηα εμέιημεο ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο.
Γελ απαληάηαη ην εξώηεκα πνηεο είλαη νη εξκελεπηηθέο αληηιήςεηο θαη επηζηεκνληθέο
πξαθηηθέο πνπ δηαηεξνύληαη από ηελ επνρή ηνπ Γηαθσηηζκνύ θαη ηη είλαη παξαδνζηαθή
επηζηεκνληθή γλώζε.
Δπηιέγεηαη κηα απζαίξεηε πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο, ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία
παξνπζηάδεηαη σο «εμνξζνινγηζκέλε» επηινγή. Ζ απζαηξεζία ζπλερίδεηαη, αθνύ
παξαιείπνληαη ηα ζπλδεηηθά κέξε ηεο ζεσξεηηθήο επηζηεκνινγηθήο άπνςεο.
Δπηδηώθεηαη ηερληθά ε ελνπνίεζε ηεο γλώζεο, ρσξίο λα γίλεη έξεπλα ζε όια ηα επίπεδα ηεο
επηζηεκνληθήο θαη εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, αγλννύληαη απζαίξεηα όια ηα ζεσξεηηθά
εκπόδηα ζην δηδαθηηθό θαη πξαθηηθό πεδίν ησλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη ζπγρέεηαη ην
πξαγκαηηθό κε ην δπλαηό θαη ην δένλ.
Γελ απνθαιύπηνληαη κε ην Γ.Δ.Π.Π.Σ. ε πνιππινθόηεηα θαη πνιπκνξθία ησλ γλώζεσλ.
Γελ απαληάηαη ην εξώηεκα πνηνο δηακνξθώλεη ηελ επηζηεκνληθή γλώζε θαη ζε πνηα επίπεδα
απηή κεηαζρεκαηίδεηαη θαη κεηαηξέπεηαη ζε δηδαθηέα ύιε ζην ζρνιείν.
Ο εθπαηδεπηηθόο έρεη απνθαζηζηηθό θαη εξεπλεηηθό ξόιν. Παξάγεη επηζηεκνληθή γλώζε όρη
κόλν κέζα από ην πεδίν ηεο δηδαζθαιίαο, αιιά θαη ζηηο αλζξσπηζηηθέο θνηλσληθέο επηζηήκεο
ζε εξεπλεηηθό πεδίν. Έρεη άπνςε γηα ηελ ηζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο, ησλ αλαιπηηθώλ
πξνγξακκάησλ, ηεο παηδαγσγηθήο, ησλ θνηλσληθώλ θαη ηαμηθώλ αγώλσλ, γηα ηνπο λένπο ζηε
ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα, ηε ζπγθξόηεζε εξεπλεηηθώλ νκάδσλ γηα ην πεξηερόκελν ελόο
καζήκαηνο. Μπνξεί λα εξεπλήζεη θηινζνθηθέο θαη ζεσξεηηθέο αξρέο ελόο αληηθεηκέλνπ.
Δπηκέλνπλ όηη κέζσ ηνπ Γ.Δ.Π.Π.Σ. ζα ιπζνύλ όια ηα θηινζνθηθά θαη επηζηεκνληθά
πξνβιήκαηα, πνπ δελ ιύζεθαλ ηόζα ρξόληα κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, πξάγκα
αληηεπηζηεκνληθό.
Σην ζεσξεηηθό επίπεδν ζηεξίδνληαη ζην δνκν-ιεηηνπξγηζκό ζεσξώληαο όηη ηα αλαιπηηθά
πξνγξάκκαηα ππό άιιεο κεηαξξπζκηζηηθέο ζπλζήθεο θαηαζθεπήο κπνξνύλ λα
ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά. Δπίζεο, αθνινπζνύλ ην δηθηπαθό κεηα-κνληεξληζκό. Γηα
απηνύο ππάξρνπλ δίθηπα, βάζεηο δεδνκέλσλ, αιιά δελ ππάξρεη πιηθή ζπλείδεζε. Ο πιηθόο
θαη πλεπκαηηθόο θόζκνο είλαη έλα θαη αλαγλσξίδνληαη κόλν ζηνλ εκπεηξηθό θόζκν. Όια
είλαη εκπεηξία! Σηελ νπζία ην ελδηαθέξνλ ζηξέθεηαη ζηε δηάξζξσζε θαη ηε δνκή (ζύλδεζεδίθηπα). Με ηνλ ηξόπν απηό νη καζεηέο γίλνληαη εληνινδόρνη, θαινί ρξήζηεο ηνπ
ειεοθηξνληθνύ ππνινγηζηή, ηεο πιεξνθνξίαο, ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, δειαδή πνιεκνύλ κε
ην όπιν ηεο εθκάζεζεο λέαο ηερλνινγίαο.
Ζ δηαζεκαηηθόηεηα ζεσξεί ηε ζθαηξηθή κειέηε ησλ ζεκάησλ σο ελνπνίεζε ηεο γλώζεο. Ζ
ηερληθή ηαπηίδεηαη κε ηελ ελνπνίεζε ηεο γλώζεο κε έλα απζαίξεην θαη αληηεπηζηεκνληθό
ηξόπν. Οη ίδηνη νη ππνζηεξηθηέο ηεο δηαζεκαηηθόηεηαο δελ έρνπλ απαληήζεη κε πνην
επηζηεκνληθό θξηηήξην κπνξνύκε λα πξνζεγγίζνπκε ηνλ όξν απηό. Παξάιιεια, ζε νξηζκέλεο
εθδνρέο ηνπο ηαπηίδνπλ ηνπο όξνπο δηεπηζηεκνληθόηεηα θαη δηαζεκαηηθόηεηα ινγσ έιιεηςεο
επηζηεκνληθώλ θξηηεξίσλ ζηε βάζε ησλ νπνίσλ ηηο ζπγθξνηνύλ.
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Ζ δηαζεκαηηθόηεηα, έηζη όπσο εκθαλίδεηαη ζηελ πξάμε, απνηειεί κηα ζύγρπζε. Υπάξρεη κηα
νξηδόληηα επηθνηλσλία ζεκαηηθώλ θύθισλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην αληηθείκελν πνπ εμεηάδεηαη
θαη κηα απζαίξεηε επηινγή επηκέξνπο πιεπξώλ γηα ζρνιηαζκό, ρσξίο θαηεύζπλζε θαη ζηάδηα
αλάπηπμεο ηνπ πξνβιήκαηνο.
Σηόρνο ηνπ Γ.Δ.Π.Π.Σ. είλαη ε θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ επηθνηλσλίαο κε
ζθνπό ηελ έληαμε θαη πξνζαξκνγή ζηελ θνηλσλία, θαη όρη ηε δηακόξθσζε ηζηνξηθήο θαη
θνηλσληθήο ζπλείδεζεο θαη παξνρή αλζξσπηζηηθήο παηδείαο.
Οη δηαζεκαηηθέο εξγαζίεο δελ νδεγνύλ ζηελ ελνπνίεζε ηεο γλώζεο, αθνύ βξίζθνληαη ζε
απόθιηζε από κηα εληαία κεζνδνινγία θαη εξκελεπηηθή.
Σην παξαδνζηαθό πξόγξακκα ν θαζεγεηήο έρεη κεγαιύηεξν βαζκό ειεπζεξίαο από ό,ηη ζηε
δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε. Ζ αμηνπνίεζε ηνπ πιηθνύ έδηλε ηε δπλαηόηεηα λα επεμεξγαζηεί
εξκελεπηηθά ην αληηθείκελν θαη λα ζέηεη πξνβιήκαηα κέζα ζηελ ηάμε. Παξόιν πνπ νη
πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη γλώζεηο ήηαλ απνζπαζκαηηθέο, ν ζηνραζκόο θαη ε θηινζνθηθή
αλαδήηεζε κπνξνύζαλ λα θαιιηεξγεζνύλ κέζα από ειεύζεξν δηάινγν. Με ηε
δηαζεκαηηθόηεηα πεξηνξίδεηαη ε δπλαηόηεηα ειεύζεξεο θξηηηθήο ζθέςεο ηνπ καζεηή θαη
θαηεπζύλεηαη από ην ζηνραζκό πξνο ην θνξκαιηζκό κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνύληαη λέα
εκπόδηα ζηε γλώζε.
Ζ γλώζε ηαπηίδεηαη κε ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξηθή πξαγκαηηθόηεηα θαη γίλεηαη πεξηζζόηεξν
απνζπαζκαηηθή. Ο καζεηήο δελ θζάλεη πνηέ ζηελ ελόηεηα ή ελνπνίεζε ησλ γλώζεσλ.
Ζ δηαζεκαηηθόηεηα εκθαλίδεηαη σο νξηδόληηεο θαη παξάιιειεο δηαηάμεηο, δίθηπα κε
πνιιαπιέο δηαζπλδέζεηο θαη επέιηθηεο δώλεο, σο μερσξηζηνί ζεκαηηθνί θόζκνη ή
πξαγκαηηθόηεηεο, νη νπνίεο δελ επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο, κε απνηέιεζκα λα θπξηαξρεί κηα
ηερληθή ζπγθόιιεζε γλώζεσλ θαζώο θαη έιεγρνο ησλ επηζηεκνληθώλ γλώζεσλ ζην ζρνιείν.
Ο ραξαθηήξαο ηνπ ζρνιείνπ ράλεηαη θαη απηό κεηαζρεκαηίδεηαη ζε ρώξν ζπλύπαξμεο
πνηθηιόκνξθσλ γλώζεσλ πιεξνθνξηώλ, ηερληθώλ εθαξκνγώλ ρσξίο νξγαληθό δέζηκν.
Γ. Η εληαία ζεώξεζε ηωλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάηωλ θαη ε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε
Ζ εληαία ζεώξεζε ησλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί κε κηα ηζηνξηθή θαη
δηεπηζηεκνληθή δηάηαμε ησλ ζεκειησδώλ ελλνηώλ.
Τη ζεκαίλεη ή ηη ελλννύκε κε ηελ ηζηνξηθόηεηα θαη δηεπηζηεκνληθόηεηα ησλ ελλνηώλ θαη
κεζόδσλ; Δλλννύκε όηη νη ζεκειηώδεηο έλλνηεο είλαη βαζηθνί όξνη δηακόξθσζεο ησλ αξρώλ θαη
βαζηθώλ όξσλ ησλ επηζηεκώλ, θαη ηαπηόρξνλα βαζηθά θξηηήξηα θαη ζεκέιηα ηεο ζπγθξόηεζεο
νξηζκώλ (αξρώλ), αμησκάησλ, ζεσξεκάησλ, ζεκειίσλ ησλ επηζηεκώλ. Απηό ην πιέγκα ελλνηώλ
έρεη θηινζνθηθέο ζεσξεηηθέο αξρέο πνπ δελ κπνξνύκε λα αγλνήζνπκε.
Πώο κπνξνύκε λα ζπγθξνηήζνπκε γεληθά-θαζνιηθά πξνβιήκαηα θαη κε πνηνπο όξνπο; Τα
πξνβιήκαηα απηά ηα ζπγθξνηνύκε κέζα από ην πεξηερόκελν ησλ επηζηεκώλ, κέζα από ηηο
επηζηεκνληθέο γλώζεηο ζηε ηνκή ηνπο, δειαδή εθεί όπνπ ζπλαληώληαη νη επηζηήκεο.
Υπάξρνπλ ηα επηκέξνπο επηζηεκνληθά πξνβιήκαηα, ζηα νπνία ζα απαληήζνπλ ν δάζθαινο θαη ν
καζεηήο ζηελ ηάμε ζε θάζε επηζηήκε μερσξηζηά, ζαλ δηαθξηηό επηζηεκνληθό πεδίν πνπ έρεη
αληηθείκελν θαη κέζνδν. Τν πέξα θαη πάλσ από ηηο επηζηήκεο πξόβιεκα, πνπ ζα κπνξνύζε λα
δηεξεπλεζεί ηαπηόρξνλα ζε γεληθέο γξακκέο από πεξηζζόηεξεο από κία επηζηήκεο, ιέγεηαη
δηεπηζηεκνληθό πξόβιεκα. Απηό ην πξόβιεκα δελ είλαη έλαο ζρνιηαζκόο πξαθηηθόο ή
θαζεκεξηλόο, αιιά κηα επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε.
Πνηα είλαη ηα γεληθά πξνβιήκαηα; Γηα παξάδεηγκα, ε ηζνξξνπία θύζεο- αλζξώπνπ. Οη επηζηήκεο
πνπ εκπιέθνληαη είλαη ε Γεσινγία, ε Γεσγξαθία, ε Οηθνινγία, ε Βηνινγία, ε Οηθνλνκία, ε
Κνηλσληνινγία.
Οξίδνπκε ην πξόβιεκα θύζε, δίλνπκε ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα, θαη ζηε ζπλέρεηα
αλαδεηθλύνπκε ηηο πηπρέο ηνπ πξνβιήκαηνο. Φύζε θαη θιίκα, αιιαγέο ηεο θύζεο, γεσινγηθέο
θαη κνξθνινγηθέο, ην νηθνζύζηεκα, ηελ ηζνξξνπία ηνπ, ηελ θαηνίθεζε ησλ εδαθώλ θαη ηελ
θαηαλνκή ησλ πιεζπζκώλ.
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Τα δηεπηζηεκνληθά πξνβιήκαηα ζα ηα ζπγθξνηήζνπκε εκείο, σο εθπαηδεπηηθνί, κε
δηεπηζηεκνληθή κέζνδν θαη κεζνδνινγία. Απηό ζεκαίλεη όηη ζα ζπλεξγαζηνύκε ζην ζρνιείν ζηε
βάζε κηαο θνηλήο πξόηαζεο από βηβιία ζεσξίαο, ηζηνξίαο θαη θηινζνθίαο ησλ επηζηεκώλ. Από
βηβιία γεληθώλ θαη εγθπθινπαηδηθώλ γλώζεσλ, ρσξίο λα παξαβηάδνπκε ην θιαζηθό πξόγξακκα
ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο κεζόδνπ ησλ δηαθξηηώλ επηζηεκώλ. Μπνξνύκε κε ηε γεληθή
κεζνδνινγία ησλ επηζηεκώλ λα αλαδείμνπκε γεληθά πξνβιήκαηα, αιιά απηό δελ είλαη ζέκα ελόο
project πξνθαηαζθεπαζκέλεο γλώζεο ή ηξάπεδαο πιεξνθνξηώλ (έηνηκεο γλώζεηο).
Ζ δηεπηζηεκνληθόηεηα δελ είλαη ε εκπεηξηθή πξνζέγγηζε ηεο θπζηθήο – θνηλσληθή- πνιηηηζηηθήο
–αηζζεηηθήο πξαγκαηηθόηεηαο, νύηε ζρνιηαζκόο ζε εηδηθά ζέκαηα ή θύθινπο ζεκάησλ θαη
εκπινπηηζκόο κε λέεο πιεξνθνξίεο. Γηεπηζηεκνληθόηεηα ελλννύκε πην ζεσξεηηθή, ζηνραζηηθή,
πλεπκαηηθή ελαζρόιεζε ηνπ καζεηή.
Οη ζεκειηώδεηο έλλνηεο ύιε, ελέξγεηα, πιεξνθνξία, ρώξνο, ρξόλνο, αηηηόηεηα, άηνκν, θνηλσλία,
ζπλείδεζε, βηνινγηθή κνλάδα, αιιειεπίδξαζε, αιιειεμάξηεζε, ζπκκεηξία, ηζνδπλακία,
αιιεινκεηαηξνπή, ελόηεηα, πνιιαπιόηεηα θ.ά. δηακνξθώλνπλ κηα εληαία γεληθή κέζνδν
πξνζέγγηζεο ησλ επηζηεκνληθώλ γλώζεσλ ζην επηθνηλσληαθό, δηδαθηηθό θαη εξεπλεηηθό
επίπεδν. Ζ εληαία κέζνδνο είλαη κηα πξνζπάζεηα αλίρλεπζεο θξίθσλ αλάκεζα ζηηο έλλνηεο θαη ηηο
ζεσξίεο θάζε επηζηήκεο.
Ζ ηζηνξία θαη ζεσξία ησλ επηζηεκώλ κπνξεί λα δώζεη κηα εηθόλα ηεο ελόηεηαο θαη
πνιιαπιόηεηαο ησλ επηζηεκώλ κε ζηόρνπο:
-λα δηακνξθσζεί κηα αληίιεςε δηεπηζηεκνληθόηεηαο,
-λα θαλεί πώο από ηε θηινζνθηθή θαη εξκελεπηηθή ελόηεηα ησλ επηζηεκώλ θζάλνπκε ζηε ζηαδηαθή
δηαίξεζε,
-λα δηαθαλεί ε δηακόξθσζε ησλ επηζηεκώλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εμέιημε ηεο θνηλσλίαο θαη ε
ζηαδηαθή ζύλδεζή ηνπο κε ηελ ηερλνινγία, θαη
-λα δηαπηζησζεί ζε πνην ζηάδην βξίζθνληαη ζήκεξα νη επηζηήκεο.
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