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Μια διαθορεηική θεώρηζη ηοσ ενιαίοσ ζτολείοσ 
 

  Μπνπξδή  Μαξίλα,  ΠΔ 18,  

Μηθξόπνπινο  Δπάγγεινο,  ΠΔ17 * 

                   

Ειζαγωγή 

 

     Ψο Δθπαίδεπζε λνείηαη ε πξάμε αιιά θαη ην απνηέιεζκα ηνπ «εθπαηδεχεηλ». Καηά ηνλ Νηπξθέκ 

είλαη ε «επίδξαζε πνπ αζθνχλ νη γεληέο ησλ ελειίθσλ ζηηο γεληέο πνπ δελ είλαη αθφκε ψξηκεο γηα 

ηελ θνηλσληθή δσή. Αληηθείκελφ ηεο είλαη λα δεκηνπξγήζεη θαη λα αλαπηχμεη ζην παηδί έλαλ 

νξηζκέλν αξηζκφ θπζηθψλ, λνεηηθψλ θαη εζηθψλ ηδηνηήησλ, πνπ απαηηνχλ απ’ απηφ θαη ε πνιηηηθή 

θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο θαη ην ηδηαίηεξν πεξηβάιινλ γηα ην νπνίν εηδηθφηεξα πξννξίδεηαη»1. 

Σθνπφο ηεο είλαη ε νκαιή κεηάβαζε ησλ αηφκσλ ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη θαζψο θαη ε 

απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο πξννξηζκνχ. Γη’ απηφ 

είλαη, άιισζηε, απφ ηηο πιένλ επηηαθηηθέο θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο. Τν δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε 

είλαη ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο, εμ νπ θαη ζεσξείηαη θνηλσληθφ αγαζφ, ην νπνίν έρεη απαζρνιήζεη 

κειεηεηέο θαη επηζηήκνλεο. 

 

Εκπαίδεσζη και κοινωνικά δεδομένα 

Με ηελ πάξνδν ησλ επνρψλ, νη πνηθίιεο θνηλσλίεο ζε παγθφζκην επίπεδν εθιάκβαλαλ θαη 

εθιακβάλνπλ ηελ εθπαίδεπζε κε δηαθνξεηηθή ζηάζε-ηαθηηθή, αλάινγα κε ηε βαζκίδα θαη ην 

επίπεδν ηνπ πνιηηηζκνχ, αιιά θαη κε ηελ αληίιεςε πνπ εθπνξεχεηαη απφ ηνπο εζηθνχο, πνιηηηθνχο, 

επηζηεκνληθνχο, ηδενινγηθνχο θ.ιπ. ζεζκνχο, πξνζεγγίδνληαο κε αληίζηνηρν ηξφπν ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ησλ αηφκσλ. Έηζη, θαηά θαηξνχο εθαξκφζηεθαλ πξαθηηθέο πνπ έβαηλαλ ζε 

δεδνκέλεο θαηεπζχλζεηο. Γηα  παξάδεηγκα, ε θαηά ηα παιαηφηεξα έηε εθαξκνγή ηνπ γλσζηνθελξηθνχ 

ή δνγκαηηθνχ κνληέινπ κάζεζεο, ην νπνίν εληαζζφηαλ ζε πιαίζηα ηδενινγηθνχ εκπνηηζκνχ, φπνπ ην 

δηδαθηηθφ αληηθείκελν απνηεινχζε δφγκα θαη ν εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγνχζε σο απζεληία επί απηνχ. 

Σήκεξα ζεσξείηαη κνξθή αληηεθπαίδεπζεο, σο δηδαθηηθή κέζνδνο δε είλαη απνξξηπηέα. 

     Σηελ επνρή καο νη δηαθνξνπνηήζεηο θαη νη επεθηάζεηο ησλ ζθνπψλ ηεο εθπαίδεπζεο2, νη λέεο 

ζεσξίεο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο, αιιά πξσηίζησο νη ζπληεινχκελεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη 

επηζηεκνληθέο κεηαβνιέο,  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., δηαθνξνπνηνχλ ηα δεδνκέλα θαη 

αλαζπγθξνηνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ο παξάγνληαο γλψζε παίδεη θπξίαξρν ξφιν ζηηο λέεο 

κνξθέο απαζρφιεζεο θαη ζηα «ζχγρξνλα» επαγγέικαηα, δεκηνπξγψληαο ηζρπξά αληαγσληζηηθά 

πεξηβάιινληα, ηα νπνία  πξνυπνζέηνπλ ζηειέρσζε απφ άηνκα ηα νπνία ζα είλαη ζε ζέζε λα 

παξαθνινπζνχλ ηηο δηαθνξνπνηήζεηο θαη ηηο εμειίμεηο κέζα απφ ηε δηά βίνπ εθπαίδεπζε. 

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 Τερλνινγηθφ 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 πσο λα κάζνπλ λα 

καζαίλνπλ (learning to know). 

 

                                                 
1 Βι. Νηπξθέκ, Δ., 1998. 
2
 Σχκθσλα κε ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηεο ειιεληθήο παηδείαο (Ν.1566/1985, Ν. 2525/1997 θαη Ν. 3475/2006), ε 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξέπεη λα πξνεηνηκάδεη ηα άηνκα, κε απαξαίηεηεο δηαρξνληθέο γλψζεηο θαη αμίεο 

ηθαλνπνηψληαο ηηο αηνκηθέο θαη θνηλσληθέο αλάγθεο ζε βαζκφ ψζηε λα ζηεξηρζνχλ σο πνιίηεο αιιά θαη σο εξγαδφκελνη. 

Ηδηαίηεξα ε Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε ζέηεη σο ζηφρνπο ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ, ηεο πξσηνβνπιίαο, ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ησλ επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ηελ 

νκαιή θαη δεκηνπξγηθή έληαμε ζηελ επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή δσή.  
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Εκπαιδεσηικό ύζηημα και τολική Γνώζη 

Δθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο εθπαίδεπζεο ζε νπνηνδήπνηε θνηλσληθφ ζχζηεκα είλαη ε αγσγή θαη 

ε δηδαζθαιία. Ζ δηδαζθαιία είλαη έκκεζε επίδξαζε ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε κεηάδνζε ησλ 

θαηάιιεισλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ κε ηηο αλάινγεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, νη νπνίεο ζπγρξφλσο 

πξέπεη λα πξνάγνπλ ηελ απηελέξγεηα θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε. Απαξαίηεηα γηα ηελ απφθηεζε 

θαηάιιεισλ εθνδίσλ θνηλσληθνπνίεζεο είλαη ην θίλεηξν ηνπ ελδηαθέξνληνο, ε απηνλνκία 

πξφζιεςεο ηεο γλψζεο3 θαη ε παξψζεζε γηα αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηνπ θάζε καζεηή, κέζσ ηεο 

ελεξγεηηθήο κάζεζεο.  

Σήκεξα φινη πξεζβεχνπλ φηη ν καζεηήο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην θέληξν ησλ καζεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Δίλαη απηνλφεην; Όρη. Μάιινλ πξφθεηηαη γηα κηα επαλαζηαηηθή αληίιεςε(!) 

Δληππσζηαθή είλαη θαη ε δηαπίζησζε φηη ζε κία ηάμε ηα άηνκα πνπ δνπιεχνπλ πεξηζζφηεξν (θαη πνπ 

εθθξάδνληαη πεξηζζφηεξν!) δελ είλαη απηνί πνπ πξέπεη λα κάζνπλ, δειαδή νη καζεηέο, αιιά εθείλνη 

πνπ ήδε γλσξίδνπλ, δειαδή νη εθπαηδεπηηθνί.4  

Σην παξφλ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ην ειιεληθφ ζρνιείν είλαη κνλνδηάζηαηα πξνζαλαηνιηζκέλν 

ζηε κεηάδνζε ηεο γλψζεο κε ην γλσζηφ δαζθαινθεληξηθφ κνληέιν παιαηφηεξσλ επνρψλ. Ζ κάζεζε 

νπζηαζηηθά πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ζηείξαο, κεραληθήο απνκλεκφλεπζεο θαη αλαπαξαγσγήο ησλ 

γλψζεσλ ππφ κνξθή πιεξνθνξηψλ. Ζ εηζαγσγή ζηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε έρεη γίλεη 

απηνζθνπφο ησλ πεξηζζνηέξσλ καζεηψλ ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, ελψ, σο γλσζηφ, βξίζεη ε 

εμσζρνιηθή κάζεζε θαη ε παξαπαηδεία, ε νπνία εκθαλίδεη ζπλερψο απμεηηθέο ηάζεηο.5 Τα κε 

παλειιαδηθψο εμεηαδφκελα καζήκαηα παίδνπλ ηνλ ξφιν ηνπ θνκπάξζνπ ζε έλα ζχζηεκα ην νπνίν 

πιένλ ζηεξείηαη ησλ αξρηθψλ ηνπ πξνζέζεσλ,6 εγθισβίδνληαο εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο ζε 

απαξραησκέλνπο ηξφπνπο κάζεζεο, πνπ νχησο ή άιισο δελ πξνάγνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε. Ζ 

δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ε πξνψζεζε ηεο ελεξγεηηθήο κάζεζεο απνηεινχλ ζπάληεο 

εμαηξέζεηο, ελψ δελ ηίζεηαη θαλ ζέκα ζπδήηεζεο γηα ζχγρξνλνπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο, φπσο ηεο 

αληηπαξάζεζεο (debate), ηνπ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ, ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο θ.ιπ., πξάγκα ζην νπνίν 

ζαθψο ζπκβάιιεη θαη ε κε νπζηαζηηθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Παξάιιεια, ε 

νγθνδέζηαηε χιε -ε νπνία αο ζεκεησζεί φηη δελ θαιχπηεηαη ζε έλα ζρνιηθφ έηνο- θαη ν ηξφπνο 

απφδνζεο ησλ ελλνηψλ θαη ησλ θεηκέλσλ ησλ πεξηζζνηέξσλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο δελ ζπλάδνπλ νχηε κε ηελ ειηθία αιιά νχηε κε ην λνεηηθφ επίπεδν θαη θέξλνπλ ηνπο καζεηέο 

ζε αδηέμνδν, αθνχ αδπλαηνχλ λα αληεπεμέιζνπλ.  

Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα κελ εγθαηαιείςνπλ ην ζρνιείν 

νδεγνχληαη ζηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε, ε νπνία, θπξίσο κέζα απφ ην εξγαζηεξηαθφ κέξνο, 

δίλεη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο αλάδεημεο «θξπθψλ» ηθαλνηήησλ, θιίζεσλ θαη δεμηνηήησλ. Έηζη, 

θαηαθέξλεη λα «θεξδίζεη» έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ καζεηψλ, θαζψο νη έθεβνη πηνζεηνχλ λέεο 

ζπκπεξηθνξέο, αθνχ πξψηα ηηο βηψλνπλ κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπο, δεκηνπξγψληαο ζπγρξφλσο 

ζεηηθή απηνεηθφλα θαη απηναληίιεςε.7 Τα αλαθεξφκελα ζηνηρεία ζπλήζσο απνπζηάδνπλ απφ ηνπο 

καζεηέο ηνπ Σρνιείνπ, θαη έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ γεληθφηεξε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ 

εθπαίδεπζε, ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζηελ θνηλσλία. Όκσο ζην ζεσξεηηθφ ηεο κέξνο δηαηεξεί ζε κεγάιν 

βαζκφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη ζπλερίδεη λα απνζαξξχλεη ηελ πιεηνλφηεηα 

ησλ καζεηψλ ηεο, νη νπνίνη ζηελ πξάμε έρνπλ ήδε απνξξίςεη ηελ θαζηεξσκέλε εθπαηδεπηηθή 

πξαθηηθή. Έηζη, αδπλαηεί λα πείζεη φηη είλαη έλα δηαθνξεηηθφ ζρνιείν. Δπηπιένλ, δελ θαηαθέξλεη λα 

                                                 
3
 Ζ Γηεζλήο Αθαδεκία Δθπαίδεπζεο ηεο Unesco αλαθέξεη φηη ε ζχγρξνλε παηδαγσγηθή απαηηεί ν καζεηήο λα 

εθπαηδεπζεί ψζηε λα είλαη ηθαλφο λα θαηαθηά ηε γλψζε κέζα απφ ηνπο δηθνχο ηνπ δξφκνπο, ελδηαθέξνληα θαη 

ηθαλφηεηεο, αμηνπνηψληαο ηηο κεγάιεο δπλαηφηεηεο ηεο ελεξγεηηθήο κάζεζεο. Δπίζεο, θαηά ηε ζεσξία ηεο Πνιιαπιήο 

Ννεκνζχλεο, ηνπ Ζ. Gardner, ν θάζε καζεηήο αλάινγα κε ηνπο ηχπνπο λνεκνζχλεο πνπ ρξεζηκνπνηεί εθιακβάλεη κε ην 

δηθφ ηνπ, κνλαδηθφ θαη απηνηειή ηξφπν ηε γλψζε.  
4
 De Vicchi, 2003.  

5
 Κάηζηθαο, Φ. - Καββαδίαο, Γ.Κ., 2000, ζ. 71. 

6
 Ν. 2525/1997. 

7
 Mussen, Conger θαη Kagan, 1965. 
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αλαδείμεη ηελ ηερλνινγηθή γλψζε, θαζψο έρεη δηνιηζζήζεη πξνο ηελ θαηάξηηζε, αιιά νχηε ηε 

ζεκαζία θαη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ γεληθψλ καζεκάησλ, ηα νπνία νη καζεηέο δελ δχλαληαη λα 

παξαθνινπζήζνπλ, κε ηα γλσζηά απνηειέζκαηα επίδνζεο θαη απφδνζεο ησλ πεξηζζνηέξσλ. Δδψ 

πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ πξναλαθεξζείζα πεξίπησζε δελ ζπγθαηαιέγνληαη νη καζεηέο νη νπνίνη 

ζπλεηδεηά επηιέγνπλ ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε. 

Απνηέιεζκα είλαη ην ηξαγηθφ πνζνζηφ ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο, πνπ αγγίδεη ην 20,28%, έμη θνξέο 

κεγαιχηεξν απφ ην 3,32% ηεο Γεληθήο Παηδείαο, ζχκθσλα κε απνηειέζκαηα έξεπλαο ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ θαηά ην Σρνιηθφ Έηνο 2000-2001 θαη κφλνλ γηα ηνλ Α΄ Κχθιν ησλ ηφηε 

Τ.Δ.Δ., φπνπ νη καζεηέο είραλ ηελ δπλαηφηεηα απνθνίηεζεο θαη ιήςεο Πηπρίνπ. Σπλππνινγίδνληαο 

θαη ηνλ Β΄ Κχθιν Σπνπδψλ, αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 28,81%, ελληαπιάζην ηνπ ηφηε Δληαίνπ Λπθείνπ! 

Γηα λα ππάξμεη πιήξεο εηθφλα δε, πξέπεη λα αζξνηζηεί θαη ην 6,09% ησλ καζεηψλ νπνίνη 

εγθαηαιείπνπλ ην Σρνιείν απφ ηελ ππνρξεσηηθή Δθπαίδεπζε.8   

Τελ παξνχζα θαηάζηαζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, επηηείλνπλ θαη ηα ηζρχνληα 

αζθπθηηθά θαη αλειαζηηθά Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα Σπνπδψλ, ηα νπνία θαηά βάζε 

πξαγκαηεχνληαη ηε κάζεζε κέζσ ηεο θαηαλφεζεο ησλ θεηκέλσλ, ησλ αξηζκψλ θαη ησλ αζθήζεσλ, 

ελψ ε βησκαηηθή κειέηε είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε. Δμαίξεζε κφλνλ απνηεινχλ νξηζκέλα 

εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ, ηα δεδνκέλα καζήκαηα ησλ 

Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ δελ αθήλνπλ πεξηζψξηα γηα ιήςε ζθαηξηθήο γλψζεο ησλ 

επηζηεκνληθψλ θαη θαη’ επέθηαζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνκέσλ, αθνχ ε δηάζπαζε ησλ επηζηεκψλ 

έρεη ηέηνηα έθηαζε, πνπ θαζηζηά αδχλαηε ηελ πξνζάξηεζε φισλ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. 

Απηφ δεκηνπξγεί κείδνλ ζέκα ζηελ αληηθεηκεληθή επηινγή απφ ηνπο καζεηέο ηνπ κειινληηθνχ ηνκέα 

ζπνπδψλ αιιά θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ.   

Δπηπξνζζέησο, ν θαηαθεξκαηηζκφο ηεο γλψζεο ν νπνίνο πξνθαιείηαη απφ ηα αλεμάξηεηα 

καζήκαηα δελ βνεζά ηνπο καζεηέο λα ζπλδέζνπλ ηα νκνηνγελή πεδία -πνιιψ δε κάιινλ ηα 

δηαθνξεηηθά-, αιιά νχηε ηε ζπγγελή πξνο απηά κάζεζε, φπσο είλαη, π.ρ., ε Γηνίθεζε κε ην 

Marketing, απνκνλψλνληαο έηζη ηε γλψζε απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Οη καζεηέο 

ιακβάλνπλ απνζπαζκαηηθή θαη δηαηξεκέλε ηε γλψζε, ε νπνία ζε ζπλάξηεζε κε ην κνλνδηάζηαην 

ηξφπν πξφζιεςήο ηεο θαηαγξάθεη θιίκα αβεβαηφηεηαο, θαζψο επεμεξγάδνληαη αηνκηθά θαη 

εκπεηξηθά ηηο «πιεξνθνξίεο». Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε αληηιεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα δελ έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη ηηο απαξαίηεηεο λνεηηθέο δηεξγαζίεο, ψζηε λα θαηαλνήζνπλ εληαία ην θπζηθφ θαη 

θνηλσληθφ θφζκν. Δπί παξαδείγκαηη, ζε εξψηεζε αλ ν θεξαπλφο είλαη θπζηθφ θαηλφκελν ή 

θαηλφκελν ηνπ ειεθηξηζκνχ ηη ζα απαληνχζε ν καζεηήο;  

Τν πξναλαθεξφκελν δήηεκα είλαη ζε ζέζε λα επηιπζεί κέζα απφ ηε  δηεπηζηεκνληθφηεηα9, ε 

νπνία ιεηηνπξγεί καζεηνθεληξηθά, άκεζα ζρεηίδεηαη κε ηελ ελεξγφ κάζεζε θαη νχησο ή άιισο 

πξνζδίδεη πνιππνίθηια νθέιε ζηνπο καζεηέο.10 Βαζίδεηαη θπξίσο ζε νκαδνζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο δηεξεπλεηηθήο θαηεχζπλζεο κε βησκαηηθή πξνζέγγηζε δεδνκέλσλ (εθαξκνγή ζρεδίνπ 

project), ρσξίο λα απνθιείεηαη ε αηνκηθή ή ε θαζνδεγνχκελε κάζεζε. Δπεηδή δε ζην ειιεληθφ 

ζρνιείν ε καζεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε είλαη ζρεδφλ άγλσζηε, ζηα αξρηθά ζηάδηα επηβάιιεηαη ε 

θαζνδεγνχκελε δηδαζθαιία. Τέινο, ζεκειηψλεη ηελ απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε11 κέζα απφ ηελ 

                                                 
8
 Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2007, ζ. 147-151. 

9 Ζ ζχλζεζε ηεο γλψζεο θαη ε ζχλδεζε ησλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ ελφο δηαπξαγκαηεπφκελνπ ζέκαηνο ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα λα εμεηαζηεί είηε κε ηελ πνιχπιεπξε αλάιπζε κέζσ θάζε εκπιεθφκελνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ 

(δηαζεκαηηθφηεηα) είηε κε ηε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεη θάζε επηζηεκνληθφο θιάδνο γηα αλάιπζε ηνπ 

δηαπξαγκαηεπφκελνπ ζέκαηνο (δηεπηζηεκνληθφηεηα). Οη φξνη απνδίδνπλ ηνπο μελφγισζζνπο inter-disciplinarity 

(δηεπηζηεκνληθφηεηα) ή integration, thematic θ.ά. (δηαζεκαηηθφηεηα). Παξφηη ε  δηαζεκαηηθφηεηα έρεη επξχηεξν πεδίν 

δξάζεο (Κνχζνπιαο, 2004), ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία σο φξνη ζεσξνχληαη εθάκηιινη. Σπλεζίδεηαη φκσο ε ρξήζε ηνπ 

φξνπ «δηεπηζηεκνληθφηεηα».   
10

 Μπνπξδή, Μ., 2008, η. ΗΗ, ζ. 141, 
11

 Μαηζαγγνχξαο, Ζ., 2006. 
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πξνζέγγηζε ηνπ «φινπ»12 θαη δηέπεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο επνηθνδνκεηηθήο ζεσξίαο13. Ψο πξφζιεςε 

ηεο γλψζεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κελ εληάζζεηαη ζε πεξηνξηζκνχο, αθνχ ε θηινζνθία ηεο είλαη 

δηαθνξεηηθή ζηνλ ηξφπν εθπαίδεπζεο, αλάπηπμεο ησλ καζεκάησλ θαη αμηνιφγεζεο. Παξφηη ε 

εκθάληζε ηεο θαη ν θαηλνηφκνο ηξφπνο ζπλνρήο ηήο γλψζεο αληηκεησπίδνληαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα κε ζθεπηηθηζκφ θαη κέρξη ζήκεξα δηέπνληαη απφ ππνζηεξηθηέο θαη αξλεηέο, ζ’ έλα λέν 

πξννδεπηηθφ ζρήκα ζρνιείνπ, φπνπ νη καζεηέο ζα εηζπξάηηνπλ γλψζε απφ φινπο ηνπο 

επηζηεκνληθνχο ηνκείο, ζα πξέπεη λ’ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Σπνπδψλ.  

Δλ θαηαθιείδη, αθφκε θαη ζήκεξα ην ζρνιείν σο ζεζκφο εκθαλίδεηαη απνκνλσκέλν απφ ην 

επξχηεξν θνηλσληθφ θαη εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, παξά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

θαηά ην παξειζφλ ζεκαληηθψλ Διιήλσλ παηδαγσγψλ, φπσο ηνπ Γεικνχδνπ θαη ηνπ Γιελνχ, ρσξίο 

άκεζε ζχλδεζε κε ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα. Οη δε καζεηέο, νη νπνίνη εθ θχζεσο δηαζέηνπλ 

ζεκαληηθέο ηθαλφηεηεο -θαηά γεληθή νκνινγία- απνθνηηνχλ ρσξίο ηα απαξαίηεηα γλσζηηθά θαη 

θνηλσληθά εθφδηα.  

Προς ένα νέο ζτολείο 

Βάζεη φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ, δηαθαίλεηαη φηη ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε πξέπεη λα 

δηαθνξνπνηεζεί. Παξφηη ζηελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηνπ κεηαξξπζκηζηηθνχ Νφκνπ 2525/1997 

εκθαλίδνληαη αλαθνξέο κεηνλεθηεκάησλ θαη αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, φπσο είλαη, κεηαμχ άιισλ, ηα πςειά πνζνζηά ζρνιηθήο δηαξξνήο, ε ζρεηηθά 

αλαρξνληζηηθή γλψζε, ε «επίκνλε» χπαξμε ησλ θξνληηζηεξίσλ θαη ην δηπιφ ζχζηεκα γεληθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ην νπνίν ιεηηνπξγνχζε ζε πιαίζηα δηαθνξνπνίεζεο ησλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ, ελψ δελ ζπγρξνληδφηαλ κε ηελ θνηλσλία θαη ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, ζρεδφλ κία δεθαεηία 

κεηά, δπζηπρψο, επαλαιακβάλνληαη ηα ίδηα πξνβιεκαηηθά ζέκαηα, παξά ηηο αιιαγέο ζηνπο ηχπνπο 

ησλ Σρνιείσλ (Δληαίν Λχθεην, Τ.Δ.Δ., ΔΠΑ.Λ…). Ψζηφζν, ε δηαίξεζε ζε γεληθή θαη επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζεο, θαηφπηλ ηξηάληα εηψλ ιεηηνπξγίαο, έρεη εδξαησζεί ζηελ θνηλσληθή ζπλείδεζε θαη δελ 

αθήλεη ηδηαίηεξα πεξηζψξηα αλαηξνπψλ.  

Γη’ απηφ ην λέν ζρήκα ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ζηήξημεο ηεο θνηλσληθήο 

ειιεληθήο θνπιηνχξαο αιιά θαη ησλ ξαγδαίσλ κεηαβνιψλ ησλ επηζηεκνληθψλ αληηθεηκέλσλ, βάζεη 

ησλ ζχγρξνλσλ κεζφδσλ ηεο Παηδαγσγηθήο θαη ηεο Γηδαθηηθήο, ψζηε λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ 

πνηφηεηα κάζεζεο θαη ηελ πξνζιακβαλφκελε γλψζε, θαη λα βειηηζηνπνηήζεη ηε δηέμνδν πξνο ηελ 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ απνθνίησλ. Άιισζηε, φπσο είλαη ήδε γλσζηφ, ην ζρνιείν εθηφο 

απφ ρψξνο κάζεζεο είλαη θαη κηα κηθξνγξαθία ηεο θνηλσλίαο. Πξέπεη λα δηαπιάζεη ραξαθηήξεο, λα 

θαιχπηεη ηηο ζχγρξνλεο θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, θαη λα ζηεξίδεη ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε, αθνχ θαηά βάζε ζπλδέεη ηνλ απξηαλφ πνιίηε κε ην ζεκεξηλφ έθεβν. 

Γεδνκέλνπ, ινηπφλ, φηη κε ηηο επηθξαηνχζεο ζρνιηθέο ζπλζήθεο είλαη δχζθνιν λα εληαρζνχλ φια 

ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, πξέπεη λα ππάξμεη έλα λέν ζρήκα 

καζεκάησλ, ην νπνίν ζα πξνάγεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ζα εμαζθαιίδεη λένπο ηξφπνπο πξφζιεςεο 

ηεο γλψζεο, αληίζηνηρνπο κε ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. Σαθψο, κία ηέηνηα 

πξνζέγγηζε δελ ζεκαίλεη θαηάξγεζε ηεο παξαδνζηαθήο κάζεζεο ή ππνβηβαζκφ ηεο 

επηζηεκνληθφηεηαο ησλ θιάδσλ. Τν λέν ζρνιείν κπνξεί λα απνδνζεί ζε ζπληεηαγκέλν πιαίζην 

ζπζρέηηζεο ησλ επηζηεκνληθώλ ηνκέσλ κε παξάιιειε δηαηήξεζε ηεο απηνηέιεηαο ησλ καζεκάησλ, γηα 

λα είλαη ζε ζέζε νη καζεηέο λα αληηιακβάλνληαη ην πεξηερφκελν  δηδαζθαιίαο ηνπο, αιιά, ζπλάκα 

λα δχλαληαη λα ζπλδέζνπλ ηα καζήκαηα ηνπ ηνκέα πξνέιεπζεο θαη λα ζπζρεηίδνπλ απηά κε ηα 

ινηπά επηζηεκνληθά πεδία. Σην παξφλ ζρήκα ε γλψζε ζα παξέρεηαη κέζα απφ ηα κεκνλσκέλα 

καζήκαηα αιιά θαη κέζα απφ ελφηεηεο καζεκάησλ, θιάδσλ θαη επηζηεκνληθψλ πεδίσλ πνπ ζα 

                                                 
12

 Σηελ Γηεπηζηεκνληθφηεηα ε δηδαθηέα γλψζε αληηκεησπίδεηαη φρη ζε απζηεξά δηαθξηηά πιαίζηα επηζηεκψλ, αιιά ζ’ 

έλα αδηάζπαζην φινλ. Ζ νιφηεηα ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ Μνξθσηηθή Χπρνινγία θαη Χπρνινγία ηνπ Παηδηνχ. 
13

 Ο επηθνδνκεηηζκφο κε βαζηθή επηθξαηέζηεξε ηδέα ηεο επνρήο καο φηη, ε κάζεζε ζπληειείηαη ζε απζεληηθέο θαηαζηάζεηο, 

«παξαπέκπεη ζε ελνπνηεκέλα ζρήκαηα αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο» (Μαηζαγγνχξαο, 2006, ζ. 37). 

Οξίδεηαη δε σο «κία θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλε δξαζηεξηφηεηα πνπ επηηπγράλεηαη κέζα ζε θαηάιιεια, ιεηηνπξγηθά θαη ελζαξξπληηθά 

πεξηβάιινληα» (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2006, ζ. 8).  



 66 

ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηε βησκαηηθή κάζεζε θαη ηε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε. Απηφ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί, φηαλ νη δηαθξηηέο επηζηήκεο εκπιέθνληαη ζε ζχλζεηε αλαδήηεζε κε θνηλψο 

απνδεθηά πξνο κειέηε ζηνηρεία.  

Παξάιιεια, ε γλψζε εθθξάδεηαη κέζα απφ ηηο αληίζηνηρεο επηζηήκεο ησλ καζεκάησλ. Ζ θάζε 

κία απφ απηέο αληιεί ηηο βαζηθέο αξρέο θαη έλλνηεο από νκνεηδή ζηνηρεία, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη 

αλάινγα κε ην αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο. Απνδίδνληαη, φκσο, κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, ιφγσ ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ θάζε καζήκαηνο. Δπί παξαδείγκαηη, ε έλλνηα «ζχζηεκα» έρεη δηαθνξεηηθή 

αλάιπζε ζηηο Γεκφζηεο Σρέζεηο, φπνπ λνείηαη ην ζχζηεκα επηθνηλσλίαο, θαη δηαθνξεηηθή ζηα 

Μαζεκαηηθά, φπνπ λνείηαη ην ζχζηεκα εμηζψζεσλ. Τέηνηεο έλλνηεο θαη αξρέο, νη νπνίεο 

εκθαλίδνληαη ζε φιεο ηηο επηζηήκεο, έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηε ζχλδεζε ησλ επηζηεκνληθψλ 

πεδίσλ. Τέηνηεο έλλνηεο θαη αξρέο είλαη ηεο ελέξγεηαο, ηεο χιεο, ηεο πιεξνθνξίαο, ηεο κάδαο, ηνπ 

ρψξνπ, ηνπ ρξφλνπ θ.ά., θαη ζαθψο εξκελεχνληαη δηαθνξεηηθά ζηελ Κνηλσληνινγία, ζηελ 

Πιεξνθνξηθή, ζηε Φπζηθή, ζηελ Οηθνλνκία, ζηε Φηινζνθία, ζηε Μεραλνινγία θ.ιπ. Οη 

ζεκειηψδεηο έλλνηεο θαη αξρέο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δηδάζθνληαη ππφ κνξθή εηζαγσγηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζε θάζε δηδαζθφκελν  κάζεκα, αλάινγα βέβαηα κε ην ειηθηαθφ θαη λνεηηθφ επίπεδν 

ησλ καζεηψλ, ή κπνξεί λα ππάξμεη έλα κεκνλσκέλν κάζεκα θαη κφλν ζην Γπκλάζην, ζην νπνίν ζα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε θάζε ζρνιηθφ έηνο φιεο ηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ δηδαζθφκελσλ καζεκάησλ. 

Αλ αλαινγηζηνχκε δε φηη ν θχξηνο εξεπλεηήο ηνπ γλσζηηθνχ θαη λνεηηθνχ επηπέδνπ ηεο εθεβηθήο 

ειηθίαο, ν Piaget, ππνζηήξημε φηη ην άηνκν ζε απηή ηελ ειηθία απνθηά ηηο αθαηξεηηθέο ή ηππηθέο 

λνεηηθέο πξάμεηο, ζηηο νπνίεο νη ζπιινγηζκνί γίλνληαη πιένλ θαη επί αθεξεκέλσλ ελλνηψλ, ελψ 

ζηαζεξνπνηνχληαη νη λέεο γλσζηηθέο δνκέο ή γλσζηηθά ζρήκαηα, πνπ απνηεινχλ θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζθέςεο, εχθνια ελλνείηαη φηη ε ζχλδεζε ηεο  γλψζεο κέζα απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία είλαη ζεηηθά πξνζθείκελε.   

Δπηπξνζζέησο, νη καζεηέο ζα ιακβάλνπλ νινθιεξσκέλε κφξθσζε απφ φια ηα επηζηεκνληθά 

πεδία, αθνχ αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο θιίζεηο ηνπο ζα είλαη ζε ζέζε λα επηιέγνπλ 

καζήκαηα ηεο αξεζθείαο ηνπο απφ φινπο ηνπο ηνκείο, ηα νπνία, κεηαμχ ησλ άιισλ, ζα ηνπο 

ηθαλνπνηνχλ θαη καζεζηαθά.  

Ο δε ζπλδπαζκφο ησλ καζεκάησλ επηινγήο θαη ησλ βησκαηηθψλ καζεκάησλ, κε ηνλ ρνιηθό 

Δπαγγεικαηηθό Πξνζαλαηνιηζκό, ν νπνίνο, ζεκεησηένλ, ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ πηπρηνχρνπο ή 

πηζηνπνηεκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζα βνεζάεη ζηελ αλάδεημε ηεο κειινληηθήο ηνπο πνξείαο ζε 

επίπεδν Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο.  

Έηζη, ζην ηέινο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζήο ηνπο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

επηινγή Κιάδνπ πνπδώλ, ν νπνίνο ζα ζπκπεξηιακβάλεη εθηφο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ θαη καζήκαηα 

επηινγήο εηδηθνηήησλ ηεο αξεζθείαο ηνπο, απνθηψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν «πξνεπαγγεικαηηθά 

εθφδηα θαη δεμηφηεηεο κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε πνιηηψλ πνπ ζα έρνπλ ζπλείδεζε ησλ ζχγρξνλσλ 

πξνβιεκάησλ θαη ζα είλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνη λα ελεξγνχλ απνηειεζκαηηθά γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο»14. Σε απηή ηελ θάζε φινη νη καζεηέο ζα ιακβάλνπλ Απνιπηήξην Δληαίνπ 

Σρνιείνπ. Δπηπιένλ ζα παξέρεηαη Βεβαίσζε ηδηαίηεξσλ γλψζεσλ, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε 

αλαιπηηθή βαζκνινγία καζεκάησλ, ελψ γηα ηηο εηδηθφηεηεο πνπ θαιχπηνπλ ηελ ζεκεξηλή 

Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε ζα παξέρεηαη Πηπρίν Κιάδνπ, επηπέδνπ 2 ή β (b). Δπίζεο, ζηνπο 

καζεηέο νη νπνίνη νηθεηνζειψο έιαβαλ κέξνο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα φπσο είλαη: Αγσγήο 

Σηαδηνδξνκίαο, Αγσγήο Υγείαο, Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, «Γαίδαινο» 

θ.ιπ. θαζψο θαη ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα, ζα ρνξεγείηαη Βεβαίσζε Δμσδηδαθηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ κε ραξαθηεξηζκφ απφδνζεο αλάινγν κε ην βαζκφ απαζρφιεζεο, ηνπ 

ελδηαθέξνληνο, ηεο ζπκκεηνρήο θαη θαηφπηλ ειέγρνπ γλψζεσλ ηνχ θαζελφο,  ζηνηρεία πνπ ζα 

αληινχληαη απφ ηνλ αληίζηνηρν «Φάθειν Μαζεηή».  

Δπεηδή ε βαζηθή εμεηδίθεπζε ή θαηάξηηζε απνηειεί γηα ηελ Διιάδα ππφζεζε ηεο πνιηηείαο, ηα 

απνιπζέληα άηνκα ηα νπνία ζα έρνπλ ιάβεη πηπρίν ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ζπλερίζνπλ ηηο 

ζπνπδέο ηνπο ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο γηα εηδίθεπζε αλάινγε ηνπ θιάδνπ ηνλ νπνίν ήδε 

                                                 
14

 Απφθαζε Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Ο.Λ.Μ.Δ., ζ. 3. 
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επέιεμαλ, ζε Μεηαιπθεηαθό Έηνο, κε ηελ δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο Πηστίοσ Ειδίκεσζης, επηπέδνπ 3 ή 

γ (c), κε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ζε φινπο ηνπο θιάδνπο. Δπίζεο ζα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ιήςεο επηπιένλ Πηπρίνπ ζε πεξίπησζε παξαθνινχζεζεο δηαθνξεηηθήο εηδηθφηεηαο 

θαηά ην επφκελν ζρνιηθφ έηνο. Σην Μεηαιπθεηαθφ Έηνο Δηδίθεπζεο ζα αμηνπνηείηαη ην εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ ησλ θιάδσλ θαη εηδηθνηήησλ νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, θαηφπηλ 

ηδηαίηεξεο επηκφξθσζεο ζηα ζχγρξνλα επαγγεικαηηθά δεδνκέλα, θαζψο θαη ε αληίζηνηρε 

εξγαζηεξηαθή ππνδνκή.  

Ζ εηζαγσγή ζηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ηίζεηαη εθηφο ιπθεηαθνχ επηπέδνπ. Σηελ πεξίπησζε 

δε πνπ ζα εμαθνινπζεί λα πξαγκαηνπνηείηαη κε εμεηάζεηο παλειιήληνπ ηχπνπ, γηα ηελ ζηήξημε ησλ 

ππνςεθίσλ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ  Πξνπαξαζθεπαζηηθά Σκήκαηα κέζα ζηε ζρνιηθή κνλάδα, ηα 

νπνία ζα ιεηηνπξγνχλ ζε απνγεπκαηηλή βάξδηα θαη ζα αμηνπνηνχλ ηνπο αληίζηνηρνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ηεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν έλαο απφθνηηνο ν νπνίνο πηζηεχεη φηη είλαη ηθαλφο λα αληεπεμέιζεη ζα έρεη 

ηε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο παξαθνινχζεζεο ηνπ Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο αιιά θαη ησλ 

Πξνπαξαζθεπαζηηθψλ Τκεκάησλ πξνεηνηκαζίαο γηα ηηο εμεηάζεηο ζηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

Σε απηφ ην ζεκείν επηζεκαίλεηαη φηη φιεο νη εμσδηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη ε 

Δληζρπηηθή Γηδαζθαιία θαη ε Πξφζζεηε Γηδαθηηθή Σηήξημε εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη κε ηηο 

ζεκεξηλέο δηαδηθαζίεο.   

Ζ παξνχζα πξφηαζε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο Δληαίνπ Σρνιείνπ, εθηφο απφ ηε ζχγρξνλε 

παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε θαη ην καζεζηαθφ αληηθείκελν, ιακβάλεη ππφςε ζε πξψην επίπεδν θαη 

άιιεο βαζηθέο παξακέηξνπο ηφζν απφ πιεπξάο γεσγξαθηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο ρψξαο θαη 

θαηαλνκήο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, φζν θαη απφ πιεπξάο θάιπςεο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Δπειπηζηεί δε, κεηαμχ ησλ άιισλ, λα δηαθχγεη ηνλ θίλδπλν ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο, 

δίλνληαο πνηθίιεο δηεμφδνπο θαη σο «ζχγρξνλν ζρνιείν λα άξεη ηηο θνηλσληθέο  αληζφηεηεο»,
15

 

παξέρνληαο ην δηθαίσκα ζε φια αλεμαηξέησο ηα άηνκα ίζσλ επθαηξηψλ ζηε κφξθσζε.
16

    

Δδψ ζθφπηκν είλαη λα ιερζεί φηη ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα εηζήγεζε πξνυπνζέηνπλ 

ζπδήηεζε, ελδειερή επεμεξγαζία κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη πηινηηθή εθαξκνγή. 

Σεκεηψλεηαη δε φηη ζε νπνηαδήπνηε πξφηαζε πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ην φθεινο ησλ καζεηψλ, 

ην ηζνδχγην απνξξφθεζεο εθπαηδεπηηθψλ ησλ θιάδσλ θαζψο επίζεο θαη ε πνιχκελε θαη’ νπζίαλ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζχγρξνλα κνληέια κάζεζεο, ρξήζεο επνπηηθψλ θαη 

εξγαζηεξηαθψλ κέζσλ, λέσλ ηερλνινγηψλ θαζψο θαη κεζφδσλ δηαρείξηζεο καζεηψλ θαη ζρνιηθήο 

αίζνπζαο, ζπλπθαζκέλε κε ηα ζεκεξηλά θνηλσληθά δεδνκέλα. 

 

Ανάλσζη ηοσ Ενιαίοσ τολείοσ 

Σην Δληαίν Σρνιείν ε γλψζε ζα παξέρεηαη κέζα απφ απηνηειή καζήκαηα θαη ζα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε ηξεηο ελφηεηεο επηζηεκνληθψλ πεδίσλ, νη νπνίεο  ζα δηαρσξίδνληαη ζε ηνκείο 

ζπνπδψλ θαη αλάινγα πξνο ην αληηθείκελν κειέηεο ζε καζήκαηα ή ζε θχθινπο καζεκάησλ, σο 

αθνινχζσο: 

  

 Θεωρηηική Δλφηεηα Δπηζηεκνληθνχ Πεδίνπ, φπνπ πεξηιακβάλεη ηνπο ηνκείο: 

 Ανθρωπιζηικών ποσδών, κε καζήκαηα: 

Αξραία Διιεληθή Φηινινγία, Λαηηληθή Φηινινγία, Νέα Διιεληθή Φηινινγία, Γιψζζα - 

Έθζεζε, Θενινγία, Ηζηνξία, Φηινζνθία, Χπρνινγία, Λανγξαθία, Ξέλεο Γιψζζεο, 

Θεαηξνινγία… 

 Κοινωνικοοικονομικών ποσδών, κε καζήκαηα: 

Οηθνλνκία, Λνγηζηηθή, Φξεκαηννηθνλνκηθή, Κνηλσληνινγία, Πνιηηηθή Δπηζηήκε, Γίθαην θαη 

θχθινπο καζεκάησλ Τνπξηζκνχ θαη Τνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο, 

Marketing... 

                                                 
15

 Πξνηάζεηο ΥΠ.Δ.Π.Θ., 1992, Μέξνο Β΄, ζ. 4.  
16

 Ο Νφκνο 1566/1985 αλαθέξεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ ππέξβαζε ηεο θνηλσληθήο δηαθνξνπνίεζεο… ηελ άξζε ησλ 

αληζνηήησλ αλεμαξηήησο θχινπ θαη θαηαγσγήο…  
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 Θεηική Δλφηεηα Δπηζηεκνληθνχ Πεδίνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο ηνκείο: 

 Φσζικομαθημαηικών ποσδών κε καζήκαηα: 

Φπζηθή, Φεκεία, Βηνινγία, Γεσινγία, Οηθνινγία, Γεσγξαθία, Αζηξνλνκία, Άιγεβξα, 

Γεσκεηξία, Λνγηθή, Πιεξνθνξηθή…  

 Εθαρμοζμένων Σετνολογικών ποσδών, κε θχθινπο καζεκάησλ: 

Μεραλνινγίαο, Ζιεθηξνινγίαο, Ζιεθηξνληθήο, Γνκηθήο, Αξρηηεθηνληθήο, Ηαηξηθήο, 

Ννζνινγίαο, Γεσπνλίαο, -Ναπηηιίαο…  

 Πρακηική Δλφηεηα Δπηζηεκνληθνχ Πεδίνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ ηνκέα: 

 Καλλιηετνικών και Αθληηικών ποσδών, κε θχθινπο καζεκάησλ ζεσξίαο θαη πξάμεο: 

Εσγξαθηθήο, Γξαθηζηηθήο, Μνπζηθήο, Κηλεκαηνγξάθνπ, Γπκλαζηηθήο, Φνξνχ, 

Αζινπαηδηψλ… 

 

Όια ηα καζήκαηα ζα αθνινπζνχλ ινγηθή ζεηξά θαη ζα ηνπνζεηνχληαη ζην Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα Σπνπδψλ αλάινγα κε ην ειηθηαθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ. Δπί παξαδείγκαηη, ν καζεηήο 

ησλ 12 ή ησλ 14 εηψλ δελ είλαη δπλαηφλ λα δηδαρηεί Χπρνινγία ή Λνγηθή. Με δεδνκέλν φηη αξθεηά 

καζήκαηα ζα δεκηνπξγνχλ κία  αθνινπζία αιπζίδαο δηάηαμεο, ε χιε ζα πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη 

κέζα ζην αληίζηνηρν δηδαθηηθφ έηνο. Σηελ Ηζηνξία, θεξ’ εηπείλ, ν καζεηήο δελ είλαη δπλαηφλ απφ ηε 

κία ηάμε ζηελ άιιε λα αθήλεη ρξνλνινγηθά θελά θαη λα κε ζπιιακβάλεη ηελ αιιεινπρία ησλ 

γεγνλφησλ. Γη’ απηφ ε χιε επηβάιιεηαη λα έρεη ζπγθεθξηκέλν θαη ινγηθφ φγθν, γηα ην κέγεζνο ηεο 

νπνίαο ζα ζπλππνινγίδνληαη ζην ρξνλνδηάγξακκα, εθηφο ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο, ησλ επίζεκσλ 

αξγηψλ θ.ιπ., νη πεξίπαηνη θαη νη εθπαηδεπηηθέο κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηψλ. Τέινο, ζηελ αξρή θάζε 

ζρνιηθνχ έηνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη, γηα ιφγνπο ζχλδεζήο ηεο, κηθξή επαλάιεςε ησλ θπξηφηεξσλ 

ζεκείσλ ησλ πξνγελεζηέξσλ καζεκάησλ.  

Μεηά ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, νη καζεηέο ζηηο ηάμεηο Α΄, Β΄ θαη Γ΄ Γπκλαζίνπ ζα 

δηδάζθνληαη βαζηθά καζήκαηα απφ φινπο ηνπο Τνκείο Σπνπδψλ, ζηα νπνία ζα είλαη ζε ζέζε λα 

αληαπνθξηζνχλ γλσζηαθά. Σηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ν 

βαζηθφο θνξκφο ησλ καζεκάησλ πνπ απνηεινχλ ηνπο ζεκέιηνπο ιίζνπο θάζε ηνκέα αιιά θαη θάζε 

επηζηεκνληθνχ πεδίνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ βησκαηηθφ - 

δηεπηζηεκνληθφ κάζεκα ζέκαηνο επηινγήο ηνπο, ην νπνίν ζε ζπλδπαζκφ κε ην κάζεκα ηνπ Σρνιηθνχ 

Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ζα ηνπο απνθέξεη ηα πξψηα εξεζίζκαηα γηα ηε κειινληηθή ηνπο 

πνξεία. Δπίζεο, ζα έρνπλ ιάβεη ζθαηξηθή γλψζε θαη εξεζίζκαηα απφ φιεο ζρεδφλ ηηο επηζηήκεο, ζε 

πεξίπησζε πνπ αθνινπζήζνπλ έλαλ άιιν ηχπν Λπθείνπ, φπσο είλαη ην Δθθιεζηαζηηθφ, ην Ναπηηθφ, 

θ.ιπ.  

Σηελ Α΄ Λσκείοσ αθνινπζείηαη ε ίδηα δνκή ηνπ Γπκλαζίνπ, φκσο αλεβαίλεη ην καζεζηαθφ 

επίπεδν θαη εηζάγνληαη καζήκαηα ηα νπνία δελ ήηαλ δπλαηφλ λα δηδαρζνχλ ζε πξνεγνχκελα έηε. Τν 

βησκαηηθφ κάζεκα ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζχλνιν ησλ ηνκέσλ ζπνπδψλ, είηε απφ εηδηθφ 

θαηάινγν ζεκάησλ είηε ζέκαηνο επηινγήο ηνπο, κε απαξαίηεηνπο δχν εθπαηδεπηηθνχο δηαθνξεηηθψλ 

εηδηθνηήησλ, ζπλαθψλ πξνο ην αληηθείκελν κειέηεο. Τέινο, εμαθνινπζεί ζε αλψηεξν επίπεδν λα 

ιεηηνπξγεί ν Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο. 

Σηε Β΄ Λσκείοσ νη καζεηέο ζα δηδάζθνληαη ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ βαζηθά καζήκαηα ηνκέσλ. Τν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζα θαιχπηεη ην πιέγκα καζεκάησλ, απφ ην νπνίν νη καζεηέο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξαγκαηνπνηνχλ επηινγέο απφ φινπο ηνπο ηνκείο. Σεκεηψλεηαη εδψ φηη ηα καζήκαηα επηινγήο ζα 

ιεηηνπξγνχλ θαη κε  νιηγνκειή ηκήκαηα, ν δε Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο ζα παξέρεη πιένλ 

κφλνλ επαγγεικαηηθέο κνλνγξαθίεο, ελψ είλαη δπλαηφλ λα απνηειέζεη ζπλδπαζηηθά ζέκαηα κειέηεο 

ηνπ βησκαηηθνχ καζήκαηνο, ην νπνίν ζηελ παξνχζα ζπλάδεη κφλνλ κε ηνπο θιάδνπο ησλ 

καζεκάησλ, κε ειεχζεξα ζέκαηα επηινγήο. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, φζνλ αθνξά ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ηζρχνπλ ηα πξναλαθεξφκελα γηα ηελ Α΄ ηάμε. 

Σηελ Γ΄ Λσκείοσ ζα εμαθνινπζνχλ ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ απφ φ,ηη ζηε Β΄ Τάμε λα δηδάζθνληαη 

καζήκαηα απφ φινπο ηνπο ηνκείο ζπνπδψλ, νη νπνίνη ζα δηαρσξίδνληαη ζε θιάδνπο, ηνπο νπνίνπο ζα 

επηιέγνπλ νη καζεηέο. Κάζε θιάδνο ζα πεξηιακβάλεη βαζηθά ππνρξεσηηθά καζήκαηα, αιιά θαη 

καζήκαηα εηδίθεπζεο, γηα ηα νπνία ζα παξέρεηαη δπλαηφηεηα επηινγήο. Οπζηαζηηθά, απηφ ην έηνο ζα 
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ζεκαηνδνηήζεη ηε κειινληηθή πνξεία ησλ καζεηψλ είηε ζηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε είηε ζην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

      Τέινο, ζηελ επφκελε ηάμε ηνπ πξναηξεηηθνύ κεηαιαθπθεηαθνύ έηνπο νη καζεηέο απφ ηνπο 

αλαθεξζέληεο ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα θιάδνπο ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

εηδίθεπζε-εμεηδίθεπζε.   

     Δλ θαηαθιείδη, ζήκεξα ε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε επηβάιιεη έλα ζρνιείν  πξνζαλαηνιηζκέλν θαη 

άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηηο επίθαηξεο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη  εκπινπηηζκέλν κε ηηο ζχγρξνλεο 

παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο θαη θαηλνηφκεο καζεζηαθέο πξνζεγγίζεηο. Έλα ζρνιείν ελαξκνληζκέλν κε 

ην ειιεληθφ γίγλεζζαη ην νπνίν ζα βαζίδεηαη ζηηο ζπλνιηθέο αλάγθεο, γλψζεηο, εκπεηξίεο θαη  

αλεζπρίεο ησλ καζεηψλ ηεο εθεβηθήο ειηθίαο -ε νπνία δεκηνπξγεί απφ κφλε ηεο εξεζίζκαηα θαη 

θνηλσληθνχο πξνβιεκαηηζκνχο-, ζέκαηα ηα νπνία ην Δληαίν Σρνιείν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

πξαγκαηνπνηήζεη. Ζ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα δελ είλαη δπλαηφ λα απνθιεηζηεί απφ ηε δηεχξπλζε ηεο 

γλψζεο, ε νπνία ζηελ παξνχζα εθθξάδεηαη κε έλα λέν ηξφπν πξφζιεςεο, κέζα απφ έλα λέν ηξφπν 

πξνζέγγηζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 

* κέιε ηεο νκάδαο εξγαζίαο  ΚΔΜΔΣΔ 
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