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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΤΙΒΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ: Στάσεις και απόψεις - αντιλήψεις των Εκπαιδευτικών της 

Α/θμιας Εκπαίδευσης προς τη Διαθεματική Προσέγγιση.

(Υπό την επίβλεψη του κ. Διγγελίδη Νικόλαου, Λέκτορα στο Πανεπιστήμιο

Θεσσαλίας)

Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η διερεύνηση: α) των στάσεων, προθέσεων και απόψεων - 
αντιλήψεων των εκπαιδευτικών ως προς τη Διαθεματική προσέγγιση, β) της 
πληροφόρησης και της ενημέρωσης των εκπαιδευτικών σχετικά με τη Διαθεματική 
προσέγγιση. Στην έρευνα συμμετείχαν 198 εκπαιδευτικοί της Α/θμιας εκπαίδευσης 
(δάσκαλοι/ες και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων). Η συλλογή των δεδομένων 
πραγματοποιήθηκε με ειδικά προσαρμοσμένα ερωτηματολόγια. Από τα αποτελέσματα 
φάνηκε ότι: α) Οι εκπαιδευτικοί έχουν θετικές στάσεις ως προς τη Διαθεματική 
προσέγγιση, β) Υπάρχει ανάγκη επιμόρφωσης σχετικά με τη διαθεματικότητα και την 
εφαρμογή της στην εκπαιδευτική διαδικασία, γ) Δεν βρέθηκαν διαφορές που να 
προκύπτουν λόγω φύλου, ειδικότητας, ηλικίας, δ) Διαφορές βρέθηκαν μόνο ως προς τη 
σιγουριά που αισθάνονται ότι μπορούν να εφαρμόσουν τη διαθεματικότητα, στις ομάδες 
που σχηματίστηκαν με βάση το διάμεσο της ηλικίας τους, καθώς οι εκπαιδευτικοί που 
ήταν από 26-43 ετών είχαν υψηλότερα σκορ στην κλίμακα της αυτοαποτελεσματικότητας. 
Επίσης, βρέθηκαν διαφορές ως προς τις στάσεις, προθέσεις, πληροφόρηση, ενημέρωση, 
αυτοαποτελεσματικότητα λόγω της πρότερης ή όχι εμπειρίας διαθεματικού προγράμματος. 
Οι εκπαιδευτικοί που είχαν συμμετάσχει στο παρελθόν σε διαθεματικά προγράμματα είχαν 
υψηλότερα σκορ σ' αυτές τις μεταβλητές. Οι εκπαιδευτικοί που είχαν την εμπειρία 
διαθεματικού προγράμματος κατά το έτος διεξαγωγής της έρευνας (2003-2004), εκτός από 
τις παραπάνω μεταβλητές, είχαν υψηλότερα σκορ και στις στάσεις ως προς την 
ενασχόληση με γνώσεις πέραν της βασικής εκπαίδευσης.

Λέξεις - κλειδιά: Διαθεματικότητα, Διεπιστημονικότητα, ενιαιοποίηση, Αναλυτικά 
προγράμματα, Α/θμια Εκπ/ση
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ABSTRACT
TEACHERS’ ATTITUDES AND PERCEPTIONS TOWARDS INTEGRATED CURRICULUM IN 
ELEMENTARY EDUCATION

The aim of this research is to enlarge on: a) The teachers' attitudes, intentions and views on 

the Integrated curriculum b) The teachers' awareness of the Integrated curriculum. 198 

Primary school Teachers (including specific lesson teachers) took part in this research. The 

collection of the data was based on specially formed questionnaires. The results showed 

that a) teachers have positive attitudes towards the Integrated curriculum b) They need to 

be educated about integration and its application to the learning process, c) No differences 

- due to sex, age or special skills - were found d) Differences were found in the confidence 

they feel - in successfully applying the Integrated curriculum - among the groups formed 

by taking into consideration their age (the results showed that teachers with 26-43 years of 

age were more efficient). In addition, differences were found in attitudes, intentions, 

awareness and deficiency among those who had previous experience or not experience at 

all in Integrated curriculum. The teachers who had previously experienced an Integrated 

programme showed high scores in these variables. The teachers who were currently 

experiencing a such programme also scored well in the attitude towards dealing with 

knowledge beyond basic education.

Keywords: Integrated curriculum, integrative approach, integration, interdisciplinary, 

elementary school
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ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ - ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 

Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η Διαθεματική προσέγγιση αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων στη χώρα μας 

τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά τη δημοσίευση από το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών 

(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και την πιλοτική εφαρμογή της Ευέλικτης ζώνης στο σχολείο. Με το 

Δ.Ε.Π.ΓΕΣ και την Ευέλικτη Ζώνη έγινε προσπάθεια εισαγωγής της Διαθεματικής 

προσέγγισης στο σχολείο με στόχο την εσωτερική μεταρρύθμιση και την αναβάθμιση 

της ποιότητας της εκπαίδευσης. Η όλη προσπάθεια παρουσιάστηκε ως καινοτομία 

για τα ελληνικά δεδομένα και κλήθηκαν οι εκπαιδευτικοί να την εφαρμόσουν για να 

ξεπεραστούν οι αρνητικές συνέπειες των Αναλυτικών Προγραμμάτων που 

βασίζονται στα ανεξάρτητα και αυτοτελώς διδασκόμενα μαθήματα ως πλαισίων 

οργάνωσης της σχολικής ύλης (Αλαχιώτης 2004· Αλαχιώτης, 2002δ· Ματσαγγούρας, 

2003· Ματσαγγούρας, 2002· ΦΕΚ 1366 τ. ΒΊ 8-10-01- πρόλογος προέδρου).

Από τα αποτελέσματα ερευνών έχει φανεί ότι οι διάφορες αλλαγές στα 

Αναλυτικά Προγράμματα δεν επιφέρουν πάντα τα επιθυμητά αποτελέσματα στις 

διαδικασίες της διδασκαλίας και της μάθησης. Ο βασικός μοχλός κάθε προσπάθειας 

αλλαγής είναι οι εκπαιδευτικοί. Η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης βασίζεται 

κατά κύριο λόγο σ' αυτούς. Έτσι οι στάσεις, οι αντιλήψεις και οι γνώσεις των 

εκπαιδευτικών είναι καθοριστικός παράγοντας για κάθε προσπάθεια αλλαγής στον 

εκπαιδευτικό χώρο. Ο Arons (1990) αναφέρει χαρακτηριστικά: «...τα Αναλυτικά 

Προγράμματα, όσο επιδέξια και αν είναι, δεν μπορούν να “διδάξουν από μόνα 

τους”...». Εκείνο που λαμβάνουν οι μαθητές είναι «αυτό που σκέφτονται, πιστεύουν 

και πράττουν οι εκπαιδευτικοί στο επίπεδο της αίθουσας» (Κόκκοτας, 2002).

Καμιά αλλαγή, λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να προωθηθεί και να έχει τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα, αν οι εκπαιδευτικοί δεν αποδεχτούν την αναγκαιότητά 

της και, αν δεν έχουν την ικανότητα να την προωθήσουν. Αυτό σημαίνει ότι 

χρειάζεται κατάλληλη ενημέρωση - επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και εξασφάλιση 

της θετικής τους στάσης, για να επιτύχει οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής, για να 

υπάρξουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα απ' την εφαρμογή μιας μεθόδου, ενός
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προγράμματος κλπ. (Γαλανοπούλου, 2002· Καρατζιά - Σταυλιώτη, 2002· Κόκκοτας, 

2002- Μαλαμίτσα, Κόκκοτας, Πήλιουρας, 2002- Παναγάκος, 2002).

Το ίδιο, βεβαίως, ισχύει και για τη Διαθεματική προσέγγιση και την 

προσπάθεια εισαγωγής της στην εκπαίδευση, μέσω του Δ.Ε.Π.Π.Σ. και της Ευέλικτης 

Ζώνης. Έτσι, η διερεύνηση των στάσεων, απόψεων και αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών ως προς τη Διαθεματική προσέγγιση, καθώς και η ενημέρωσή τους γι' 

αυτήν αποτέλεσε το αντικείμενο του προβληματισμού μας. Συγκεκριμένα, στην 

παρούσα έρευνά μας ασχοληθήκαμε με τους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας 

Εκπαίδευσης.

Προοδευτική Αγωγή (Δημοκρατική εκπαίδευση') - Ιστορικά στοιχεία

Αν και χαρακτηρίστηκε ως καινοτομία, η έννοια της διαθεματικότητας 

απασχόλησε τους παιδαγωγούς σε διεθνές επίπεδο καθ' όλη τη διάρκεια του 20ου 

αιώνα. Έχει τις ρίζες της στο παιδαγωγικό ρεύμα του Σχολείου Εργασίας στην 

Ευρώπη και στο κίνημα της προοδευτικής αγωγής στις Η.Π.Α.

Το Σχολείο Εργασίας το οποίο κυριάρχησε στην Ευρώπη την περίοδο του 

Μεσοπολέμου ήταν ένα από τα ισχυρότερα ρεύματα του 20ου αιώνα (Θεοφιλίδης, 

1997· Τσουρέκης, 1981). Καταρχήν αμφισβήτησε και στη συνέχεια παραμέρισε τη 

Διδακτική Μεθοδολογία της Σχολής του Ερβάρτου1 * * * * &, η οποία είχε γίνει σχεδόν δόγμα 

στο τέλος του 19ου και στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Σύμφωνα με τη νέα 

παιδαγωγική, στο επίκεντρο της διδασκαλίας τοποθετούνται οι μαθητές και οι

1 Herbart (1776-1841): Η παιδαγωγική του Herbart κατόρθωσε να φτάσει για πρώτη φορά σε
αποτέλεσμα στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Αργότερα απέκτησε μεγάλη επιρροή και κυριάρχησε 
εξ ολοκλήρου στο σχολικό σύστημα δεκαετιών. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη σαφήνεια της 
κατασκευής της, στην απλή εφαρμοσιμότητά της, στη σύνδεσή της με την παραστατική ψυχολογία.

Κατά το Herbart η παιδαγωγική οφείλει να αντλεί το σκοπό της αγωγής απ' την Ηθική και, τις 
αρχές της παιδαγωγικής και διδακτικής διαδικασίας απ' την Ψυχολογία. Πίστευε ότι η διδασκαλία αποτελεί 
τον πυρήνα της αγωγής και πρότεινε τετραπλή διάρθρωση αυτής της διαδικασίας: α) Η ήρεμη εμβάθυνση
(«διασάφηση»). Πρόκειται για σαφή αντίληψη του κάθε πράγματος, β) Η προοδευτική εμβάθυνση. Το 
αντικείμενο της εμβάθυνσης συνδέεται με άλλα αντικείμενα, γ) Ο ήρεμος συλλογισμός. Το επιμέρους 
αντικείμενο ενσωματώνεται στο σύνολο, δ) Ο προοδευτικός συλλογισμός . Απ' τη συστηματική εποπτεία 
στην άσκηση και την εφαρμογή. Συνεπώς, η διδασκαλία (σε μια διαφορετική διατύπωση) οφείλει να έχει 
στόχο της «το δεικνύειν, το συνδέειν, το διδάσκειν και το φιλοσοφείν». Αυτά τα τέσσερα στάδια θα πρέπει 
να υπάρχουν σε κάθε διδακτική ενότητα.

Κατά το ερβαρτιανό σύστημα αυτό που έχει πρώτιστη αξία είναι η συμπεριφορά και η βούληση. Γι 
αυτό σκοπός της αγωγής είναι η επέμβαση στη βούληση παρά στη γνώση (Κοντονή, 1997· Χατζηστεφανίδης
& Χατζηστεφανίδου - Πολυζώη, 1990).

Στη συνέχεια ο Rein πρότεινε ότι η διδασκαλία πρέπει να διέρχεται από πέντε στάδια: 
Προπαρασκευή, προσφορά, σύγκριση, σύλληψη, άσκηση (Γρόλλιος, 1997).
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μαθήτριες με τα βιώματά τους, τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντά τους (Ξωχέλλης, 

1999).

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της νέας παιδαγωγικής ήταν η αυτενέργεια, η 

δράση, η ζωή και η καθολική ανάπτυξη του παιδιού (Τσουρέκης, 1981). Έτσι, 

γνώμονα των σχολικών εργασιών αποτέλεσαν οι διδακτικές αρχές της αυτενέργειας 

των μαθητών και μαθητριών, της εποπτικότητας και της παιδοκεντρικότητας.

Η παιδαγωγική του Σχολείου Εργασίας, εκφράζοντας την βαθιά αντίθεσή της 

στην Ερβαρτιανή Παιδαγωγική, υιοθέτησε τα πορίσματα των νέων ψυχολογικών 

τάσεων της εποχής, προσπάθησε να υπηρετήσει τις νέες κοινωνικές δομές και να 

εναρμονιστεί με τα νέα φιλοσοφικά ρεύματα (Τσουρέκης, 1981).

Όσον αφορά στον τομέα της Ψυχολογίας, στις αρχές του 20ου αιώνα 

εμφανίστηκε η Μορφολογική Ψυχολογία, η οποία κλόνισε τα θεμέλια της 

συνειρμικής ψυχολογίας, στην οποία στηρίζονταν η Ερβαρτιανή Παιδαγωγική. 

Σύμφωνα με τη Μορφολογική Ψυχολογία, «ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται οργανικά 

διαρθρωμένες ολότητες του εξωτερικού κόσμου και όχι επιμέρους στοιχεία των 

ολοτήτων αυτών. Η αντίληψη προχωρεί από το όλο προς τα μέρη και στη συνέχεια 

από τα μέρη προς το όλο». (Τσουρέκης, 1981 )2

Η Ψυχολογία του Ενιαίου όλου του ψυχικού βίου υποστήριξε την ανάγκη 

«καθολικής ανάπτυξης του ανθρώπου και όχι μόνο της νόησης», όπως υποστήριζε η 

συνειρμική ψυχολογία. Συνεπώς το σχολείο, λαμβάνοντας υπόψη την παράμετρο 

αυτή, θα έπρεπε να συντελεί στην καθολική ανάπτυξη του παιδιού.

Τέλος η Ψυχολογία του Παιδιού’ και ιδιαίτερα η εξελικτική ψυχολογία 

υποστήριξε ότι το παιδί είναι αυθύπαρκτη οντότητα και δεν πρόκειται για 

μικρογραφία του ενήλικου. Ως αυθύπαρκτη οντότητα το παιδί έχει τις δικές του 

ανάγκες, τις δικές του ικανότητες, τα δικά του διαφέροντα. Έτσι, το σχολείο θα 

πρέπει να εναρμονίζεται με αυτή την παιδική πραγματικότητα. Η διδασκαλία και οι

' Η θεμελιώδης αυτή αρχή της Μορφολογικής ψυχολογίας, όπως απέδειξαν οι ψυχολογικές έρευνες 
του Piaget, δεν έχουν απόλυτη ισχύ για την παιδική αντίληψη μέχρι του 6ου - 7ου έτους της ηλικίας. 
Εντούτοις κλόνισε τα θεμέλια της συνειρμικής ψυχολογίας (Τσουρέκης, 1981).

Σχετίζεται με το «κίνημα του παιδιού» (Vom Kinde aus), το οποίο καταδίκαζε το παλιό σχολείο 
και ζητούσε επίμονα την αντικατάστασή του.
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εν γένει σχολικές δραστηριότητες να προσαρμόζονται στις ικανότητες, τις ανάγκες 

και τα διαφέροντα των παιδιών.4

Τέλος, σύμφωνα με την ψυχολογία του Βάθους και της μελέτης των ενστίκτων 

η καταπίεση των φυσικών τάσεων των παιδιών συμβάλλει στην απώλεια της ψυχικής 

τους υγείας. Τα πορίσματα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα το «σεβασμό της παιδικής 

φύσης» απ' την παιδαγωγική του Σχολείου Εργασίας, με συνέπεια οι ασχολίες να μην 

επιβάλλονται αλλά να επιλέγονται από τους ίδιους τους μαθητές με δική τους 

πρωτοβουλία και ευθύνη (Τσουρέκης, 1981).

Επίσης, οι νέες κοινωνικές τάσεις που είχαν διαμορφωθεί στις αρχές του 20ου 

αιώνα απαιτούσαν πολίτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά απ’ ότι παλαιότερα. Το 

σχολείο για να συμβάλει στην προετοιμασία τους έπρεπε να αλλάξει κατεύθυνση. Για 

το λόγο αυτό μετασχηματίστηκε πλήρως και εναρμονίστηκε με τις επικρατούσες 

κοινωνικές τάσεις. Ο αυταρχικός και στερεοτυπικός χαρακτήρας της ερβαρτιανής 

διδασκαλίας εγκαταλείφθηκε, ο δάσκαλος έγινε συνεργάτης των μαθητών, 

ενθαρρύνθηκε η πρωτοβουλία και η αυτονομία τους.

«Το φιλοσοφικό ρεύμα της ζωής», το οποίο έφτασε στη μεγαλύτερη ακμή του 

στις αρχές του 20ου αιώνα, επηρέασε, επίσης, την παιδαγωγική του Σχολείου 

Εργασίας. Σύμφωνα με αυτό το φιλοσοφικό ρεύμα τη ζωή την πλησιάζει κανείς με τη 

διαίσθηση, με εξωλογικά βιώματα, εξωλογικές γνώσεις και όχι με τη λογική 

(Τσουρέκης, 1981).

Έτσι, στο Σχολείο Εργασίας λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη η ατομικότητα των 

μαθητών. Τα προσωπικά τους βιώματα, οι ανάγκες και τα διαφέροντά τους 

αποτελούν αφετηρία κάθε σχολικής δραστηριότητας. Για το λόγο αυτό το Σχολείο 

Εργασίας ονομάστηκε και βιωματικό.

Στην Ευρώπη βασικοί θεμελιωτές του Σχολείου Εργασίας ήταν ο 

Kerschensteiner (1854-1932) και ο Gaudig (1860-1932) (Γερμανία), ενώ στην 

Αμερική υλοποιήθηκε από τον J. Dewey και τον μαθητή του τον W. Kilpatrick 

(1871-1965)5

4 Σύμφωνα με το Σχολείο Εργασίας το παιδί αποτελεί αυτοσκοπό και θα πρέπει να αναπτυχθεί 
σύμφωνα με τη φύση του, άσχετα από τις αντικειμενικές αξίες με τις οποίες οφείλει να εναρμονιστεί.

5 Στη Γαλλία και την Ελβετία εκφραστές του Σχολείου Εργασίας ήταν ο Ed. Claparede (1873-1940), 
τον Adolphe Ferriere (1879-1960) και τον R. Dottrens (1893). Στην Ιταλία με την Maria Montessori. Ως 
κύριους εκφραστές του σοβιετικού σχολείου εργασίας θα μπορούσαν να αναφερθούν οι Ρ. Ρ Blonskij και Α. 
S. Makarenko
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Στα τέλη του 19ου αιώνα η Αμερική βίωνε μια δεύτερη βιομηχανική 

επανάσταση παράλληλα με μια πνευματική και μια κοινωνική. Μεταμορφώθηκε έτσι 

σε οικονομικό κολοσσό, αλλά αντιμετώπιζε πρόβλημα υπερπαραγωγής και ανεργίας 

λόγω της εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης (Αγάογλου και λοιποί, 2003).

Οι νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν οδήγησαν στη φιλοσοφική κίνηση του 

πραγματισμού, η οποία «αντιμετωπίζει το νου, τη γνώση και τη σκέψη γενικά ως 

ευρισκόμενα στην υπηρεσία της ζωής, ως μέσα και εργαλεία στην πάλη για 

επιβίωση»6 (Παπαδημητρίου, 1991).

Στην αμερικάνικη παιδαγωγική οι αρχές του πραγματισμού εκφράστηκαν, 

κυρίως, από τον J. Dewey και τον W. Η. Kilpatrick, οι οποίοι ήταν και οι κύριοι 

εκπρόσωποι του Προοδευτικού κινήματος (Αγάογλου και λοιποί, 2003).

Ο Dewey καταγράφοντας την μεγάλη βιομηχανική ανάπτυξη εκείνης της 

εποχής και τις εν γένει υπάρχουσες συνθήκες, τόνισε την ανάγκη για αλλαγές στην 

εκπαίδευση. Ανέφερε χαρακτηριστικά: «η γη άλλαξε πρόσωπο ...οι ηθικές και 

θρησκευτικές πεποιθήσεις...κλονίστηκαν συθέμελα. Θα' ταν λοιπόν αδιανόητο μια 

τέτοια επανάσταση να μην αγγίζει την εκπαίδευση...» (Dewey, 1982).

Το 1896 ο Dewey ίδρυσε στο Σικάγο ένα σχολείο με σκοπό να εφαρμόσει τα 

ψυχολογικά πορίσματα εκείνης της εποχής και να κάνει πράξη τις απόψεις του για 

την αγωγή. Σύντομα όμως το εγκατέλειψε (1904) ώστε να έχει το χρόνο να 

επεξεργαστεί συστηματικά τη φιλοσοφική βάση του «Νέου Σχολείου».

Ήδη από το 1897 είχε εκδώσει το πρώτο του σημαντικό έργο με τίτλο «το 

παιδαγωγικό μου πιστεύω», με το οποίο εγκαινίασε μια καινούρια εποχή στην 

παιδαγωγική γνώση.

Ο Dewey πίστευε ότι το σχολείο πρέπει να βρίσκεται σε μόνιμη 

αλληλεξάρτηση με την κοινωνία και από την αρχή είχε διακηρύξει αυτή την άμεση 

σχέση. Αναφέρει ο Dewey: «Πιστεύω πως το άτομο που θα διαπαιδαγωγηθεί είναι 

ένα κοινωνικό ον και η κοινωνία μια οργανική ένωση ατόμων. Αν εξαλείψουμε τον

6 Πραγματισμός·. «Είναι η φιλοσοφία της αγωγής, που πιστεύει στη σταδιακή βελτίωση της ζωής του 
ανθρώπου, την οποία επιτυγχάνει ο άνθρωπος, χρησιμοποιώντας την επιστήμη για τη λύση των 
προβλημάτων του... Ο πραγματισμός δέχεται ότι η αλλαγή είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο της 
πραγματικότητας. Η έκφραση αυτής της αρχής στην παιδαγωγική σημαίνει ότι η παρεχόμενη αγωγή είναι 
πάντα σε συνεχή ανάπτυξη και αλλαγή. Βασική θέση είναι ότι σκοπός της αγωγής δεν είναι η προσαρμογή 
στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, ούτε η προσαρμογή στην αιώνια αλήθεια, αλλά η συνεχής 
ανασυγκρότηση των βιωμάτων, η οποία δίνει νόημα στις εμπειρίες και αυξάνει την ικανότητα του ανθρώπου 
να κατευθύνει αποτελεσματικότερα την επόμενη εμπειρία» (Πολυχρονόπουλος, 1985).
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κοινωνικό παράγοντα στο παιδί θα μας μείνει κάτι το αφηρημένο. Αν εξαλείψουμε 

τον ατομικό παράγοντα από την κοινωνία θα μας μείνει μια αδρανής και άμορφη 

μάζα» (Rohrs, 1990).

Ο Dewey πίστευε, επίσης, ότι η παιδεία μπορεί να φέρει την αλλαγή στην 

κοινωνία και θεωρούσε πως το σχολείο «...είναι ένας χώρος όπου το παιδί 

προασκείται σε βασικές κοινωνικές αρετές. Ακριβώς μέσα από την εκπλήρωση 

αυτής της αποστολής το σχολείο προετοιμάζει για τη ζωή στη μεγάλη κοινωνία. Όσο 

πιο κριτικά εκπληρώνεται αυτή η λειτουργία, τόσο καλύτερα πετυχαίνει το σχολείο 

μια ανανέωση του χαρακτήρα της κοινωνίας, που αποτελεί τρόπου τινά και μια 

μόνιμη αποστολή» (Rohrs, 1990).

Πραγματικός σκοπός του σχολείου για τον Dewey θα πρέπει να είναι το πώς 

αποκτάται η γνώση. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Όχι η γνώση αυτή καθ’ αυτή, είναι 

ο πραγματικός σκοπός του σχολείου, αλλά η ανακάλυψη του πώς αποκτάται η 

γνώση, όταν χρειάζεται» (Rorhs, 1990).

Η εκπαίδευση είναι μια κοινωνική διαδικασία και «το σχολείο είναι εκείνη η 

μορφή της συμβίωσης, όπου είναι συγκεντρωμένοι όλοι εκείνοι οι κοινωνικοί φορείς 

που οδηγούν το παιδί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο σε συμμετοχή στην 

κληρονομιά του ανθρώπινου γένους και στη χρήση των δυνάμεών του για 

κοινωνικούς σκοπούς. Η εκπαίδευση είναι για το λόγο αυτό γεγονός ζωής και όχι 

προετοιμασία για μελλοντική ζωή» (Rohrs, 1990). Θα πρέπει να υπάρχει αντιστοιχία 

μεταξύ της ζωής του σχολείου και της ζωής εκτός σχολείου. Τα σχολεία θα πρέπει να 

αντανακλούν την ευρύτερη κοινωνία και να προετοιμάζουν τα παιδιά ώστε να 

μπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους ως μέλη της κοινωνίας.

Για τον Dewey γνώση και πράξη είναι έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες. Οι 

γνώσεις πρέπει να αντλούνται από τα ίδια τα πράγματα και να εφαρμόζονται στην 

πράξη. Η εισαγωγή πρακτικών ενασχολήσεων στο σχολείο, μπορούν να φέρουν με τη 

σειρά τους την επιστημονική γνώση, που θα δυναμώσει και θα πλουτίσει το μυαλό 

του παιδιού σε γνώση και θα το οδηγήσει στην ελεύθερη και ενεργό συμμετοχή στη 

σύγχρονη κοινωνική ζωή (Dewey, 1982: στο Αγάογλου και λοιποί, 2003)'. 

Φέρνοντας τη σχολική κοινότητα σε άμεσες συναλλαγές με την ευρύτερη κοινωνία, 

οι μαθητές θα μάθουν να κολυμπούν στα «πραγματικά νερά των τοπικών κοινωνικών 

συνθηκών» (Κλεάνθους- Παπαδημητρίου, 1980). 7

7 Με βάση την αρχή ότι «γνώση και πράξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένες», ο Dewey μετέβαλε το 
σχολείο του σε εργαστήριο ραπτικής, υφαντικής, μαγειρικής, ξυλουργίας κλπ
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Μία από τις πιο βασικές ιδέες του Dewey ήταν και η ιδέα ότι « η εμπειρία είναι 

το κλειδί για να κατακτήσουμε την πραγματικότητα» (Ξωχέλλης, 1999). Κάθε γνήσια 

μορφή εκπαίδευσης γεννιέται μέσα από την εμπειρία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 

όλες οι μορφές εμπειρίας έχουν παιδευτική αξία ή ίση παιδευτική αξία (Dewey, 1980 

- μετάφραση Πολενάκη Λ.). Συνεπώς, «η εκπαίδευση για να εκπληρώσει τους 

σκοπούς της, θα πρέπει να βασίζεται πάνω στην εμπειρία - που είναι πάντα η 

πραγματική εμπειρία της ζωής ενός συγκεκριμένου ατόμου» (Dewey, 1980 - 

μετάφραση Πολενάκη Λ.). Ακόμη, «κάθε εμπειρία πρέπει να προετοιμάζει ένα άτομο 

να δεχτεί μεταγενέστερες εμπειρίες βαθύτερης και περισσότερο ευρείας ουσίας» 

(Dewey, 1980 - μετάφραση Πολενάκη Λ.), ενώ «καμιά εμπειρία δεν έχει διδακτική 

αξία αν δεν τείνει ταυτόχρονα προς την αφομοίωση νέων γεγονότων κι απόκτηση 

νέων ιδεών και προς την καλύτερη και πιο μελετημένη οργάνωσή τους» (Dewey, 

1980 - μετάφραση Πολενάκη Λ.). Η μάθηση λοιπόν κατά τον Dewey θεμελιώνεται 

στην απόκτηση νέας πείρας, η οποία μέσα στο χρόνο θα πρέπει διαρκώς να 

αναδιοργανώνεται, να συντίθεται και να ανασυντίθεται. Την αναδιοργάνωση και 

ανασύνθεση της πείρας τους οι μαθητές την επιτυγχάνουν μέσα από προβληματικές 

καταστάσεις με τις οποίες τους φέρνει αντιμέτωπους ο παιδαγωγός, ο οποίος έχει 

χρέος να «διαγνώσει μέσα στο περιεχόμενο της τωρινής πείρας αυτό που μπορεί να 

διεγείρει καινούρια προβλήματα, τα οποία με νέες παρατηρήσεις και νέες κρίσεις θα 

διευρύνουν το πεδίο της μελλοντικής πείρας» (Dewey,1938: στο Θεοφιλίδης, 1997· 

Dewey, 1938: στο Κουγιουμτζάκης, 1997).

Κατά τον Dewey η πορεία διδασκαλίας και μάθησης ταυτίζεται με τον τρόπο 

που σκεπτόμαστε και τον τρόπο που δουλεύουν οι επιστήμονες. Θα πρέπει να ξεκινά 

δηλαδή από μια προβληματική κατάσταση, να προχωρά στη δοκιμή δυνατών λύσεων 

με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος, στην εύρεση λύσης και στην 

εφαρμογή και αξιοποίηση των εμπειριών για την αντιμετώπιση όμοιων προβλημάτων 

στο μέλλον (Ξωχέλλης, 1999· Κουγιουμτζάκης, 1997).

Αναφερό μένος, επίσης, ο Dewey στο δάσκαλο και παιδαγωγό, πίστευε ότι έχει 

κεντρικό ρόλο στα πλαίσια της προοδευτικής εκπαίδευσης, περισσότερο από ότι σε 

κάθε άλλη μορφή σχολείου. Αυτό συμβαίνει επειδή ακριβώς δεν αποτελεί το 

επίκεντρο. Δεν είναι εκείνος ο οποίος δρα και δίνει κατευθύνσεις. Η συνεισφορά του 

γίνεται από την περιφέρεια του εκπαιδευτικού γεγονότος και είναι πιο σημαντική, 

αλλά και πιο δύσκολη (Rohrs, 1990). Ο ρόλος του δασκάλου είναι να δώσει 

παροτρύνσεις, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για δυνατές εμπειρίες, να οδηγήσει
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τους μαθητές σε προσωπική ανάπτυξη (Rohrs, 1990). Ακόμη, ο δάσκαλος έχει την 

ευθύνη της επιλογής των «αντικειμενικών συνθηκών», η οποία εμπεριέχει και την 

ευθύνη κατανόησης των αναγκών των ατόμων που διδάσκονται σε μια δεδομένη 

στιγμή. Έτσι, θα πρέπει να επιλέγονται οι κατάλληλες μέθοδοι για τη διδασκαλία 

συγκεκριμένων ατόμων, σε συγκεκριμένο χρόνο και, επειδή θα υπάρχει η πεποίθηση 

ότι αυτές θα λειτουργήσουν, γεννώντας μια εμπειρία με παιδευτική σημασία. Δεν θα 

πρέπει, δηλαδή, κάποιες μέθοδοι να θεωρούνται κατάλληλες για όλες τις περιπτώσεις 

επειδή αποδείχτηκαν αποτελεσματικές σε άλλα άτομα και σε άλλες περιπτώσεις 

(Dewey, 1980 - μετάφραση Πολενάκη Λ.).

Ο Dewey, επιχειρώντας να διαγράψει σχηματικά τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης 

της νέας εκπαιδευτικής πρακτικής, αναφέρει μερικά χαρακτηριστικά σημεία που 

ήταν κοινά στις πολυποίκιλες προοδευτικές σχολές που υπήρχαν τότε. Αναφέρει 

χαρακτηριστικά: «Η καλλιέργεια της προσωπικότητας και η έκφραση

αντιπαρατίθενται στην επιβολή έξωθεν. Στη μάθηση από κείμενα και δασκάλους 

αντιπαρατίθεται η μάθηση μέσα από την εμπειρία. Στην απόκτηση μεμονωμένων 

ικανοτήτων και τεχνικών με τη μεταβολή αντιπαρατίθεται η απόκτησή τους σαν 

μέσων επιδίωξης σκοπών που έχουν άμεση πρακτική εφαρμογή στη ζωή. Στην 

ετοιμασία για ένα λίγο ή πολύ κοντινό μέλλον αντιπαρατίθεται η δημιουργία 

περισσότερων ευκαιριών που αφορούν στο παρόν του ατόμου. Σε στατικούς σκοπούς 

και διδακτέα ύλη αντιπαρατίθεται η γνωριμία μ' ένα μεταβαλλόμενο κόσμο» 

(Dewey, 1980 - μετάφραση Πολενάκη Λ.).

Μέθοδος projects

Από την παιδαγωγική κίνηση του Dewey και των μαθητών του προέκυψαν δύο 

μορφές Διαθεματικής προσέγγισης. Η πρώτη έγινε γνωστή ως «μέθοδος 

προβλημάτων» και την εισηγήθηκε ο Dewey και η δεύτερη ως «μέθοδος projects» 

και την εισηγήθηκε ο Kilpatrick. Ο Kilpatrick με την πρότασή του θέλησε να 

ελαττώσει στο ελάχιστο την απόσταση μεταξύ ζωής και σχολείου.

Βασικό γνώρισμα της μεθόδου projects, όπως διαμορφώθηκε από τον 

Kilpatrick, είναι ότι οι μαθητές τίθενται ενώπιον μιας προβληματικής κατάστασης 

ώστε να νιώσουν την πίεση μιας απορίας που ζητά λύση και τη δημιουργία ενός 

χάσματος, το οποίο θα πρέπει να καλύψουν. Για τη συμπλήρωση αυτού του 

χάσματος οι μαθητές θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν, γεγονός το οποίο, κατά τον 

Kilpatrick είναι αναγκαία προϋπόθεση για την απόκτηση γνώσης. Αναφέρει
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χαρακτηριστικά ο Kilpatrick: «μαθαίνουμε τις αντιδράσεις μας , μόνο τις αντιδράσεις 

μας και όλες τις αντιδράσεις μας, εφόσον τις δεχόμαστε στην πράξη και τις 

μαθαίνουμε στο βαθμό που τις ζούμε» (Θεοφιλίδης, 1997).

Ο ελληνικός όρος που χρησιμοποιείται συνηθέστερα για να εκφράσει τον όρο 

project είναι ο όρος «σχέδιο εργασίας»8, αλλά χρησιμοποιείται, επίσης, και ο όρος 

«μέθοδος projects» (χωρίς, δηλαδή, να αποδοθεί στα ελληνικά ο όρος Project). 

«Σχέδιο εργασίας είναι η ιδέα μιας προγραμματισμένης δράσης που γίνεται με όλη 

την καρδιά μέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον. Κάτω από το βλέμμα του επιδέξιου 

δασκάλου μαθαίνουν τα παιδιά ως κύτταρα της κοινωνίας να διακρίνουν ολοένα και 

καθαρότερα τι είναι καλό και δίκαιο. Με τον τρόπο αυτό ωριμάζουν οι ιδέες τους και 

η κριτική τους ικανότητα. Κίνητρο και ευκαιρία προκύπτουν ταυτόχρονα. Ο 

δάσκαλος οφείλει απλώς να κατευθύνει περιστασιακά τη διαδικασία ελέγχου» 

(Rohrs, 1990).

Επίσης, είναι «μια μορφή διδακτικής διαδικασίας που έχει ως αφετηρία 

κάποιους προβληματισμούς μεμονωμένων ατόμων ή του συνόλου της διδακτικής 

ομάδας. Ο σχεδιασμός του μαθήματος γίνεται με ευθύνη της ομάδας και στοχεύει 

κυρίως στην ολοκλήρωση κάποιου έργου που οδηγεί στη λύση ενός προβλήματος, 

που τις περισσότερες φορές έχει τη μορφή κάποιας κατασκευής» (Χρυσαφίδης,

2000).
Όπως προκύπτει και από τους παραπάνω ορισμούς, σε μια τέτοιας μορφής 

διαδικασία, αλλάζει η σχέση εκπαιδευτικού - μαθητή. Η δασκαλοκεντρική 

διδασκαλία υποχωρεί και εκπ/κός και μαθητής είναι συνυποκείμενα της

8 Ο Kilpatrick (1918) καθιέρωσε τον όρο project method ως όρο της διδακτικής και ως μέθοδο 
διδασκαλίας στη γενική εκπ/ση (το project ως όρος και ως μέθοδος εκπ/σης χρησιμοποιούνταν από το 17° 
αιώνα σε πολυτεχνικές σχολές της Ευρώπης). Αργότερα ο ίδιος ο Kilpatrick χαρακτήρισε τον όρο 
«προκλητικό και ασαφή» και θεώρησε ως ατυχή την επιλογή του για την ονοματοδότηση της μεθόδου του.

Υπάρχουν δυσκολίες στην απόδοση του όρου σε άλλες γλώσσες κι αυτό διότι, λόγω των 
θεωρητικών αντιφάσεων υπάρχουν σημασιολογικές δυσκολίες. Έτσι, κατά καιρούς, και στον ελληνικό χώρο 
ο όρος project αποδόθηκε με διάφορους τρόπους. Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (2003) αυτή η 
διαφοροποίηση οφείλεται στο γεγονός ότι άλλοι προτάσσουν το ψυχολογικό στοιχείο, άλλοι το 
μεθοδολογικό στοιχείο και άλλοι το κοινωνικό στοιχείο.

Εκείνοι που τονίζουν τα ψυχολογικά στοιχεία θεωρούν ότι η μέθοδος αυτή είναι πρόσφορη για την 
ικανοποίηση των ενδιαφερόντων των μαθητών και για την ενεργό συμμετοχή τους στη μάθηση. Όσοι 
προτάσσουν το μεθοδολογικό στοιχείο θεωρούν ότι η μέθοδος είναι πρόσφορη για την ανάπτυξη της 
δημιουργικότητας και της αποτελεσματικότητας. Τέλος, όσοι προτάσσουν το κοινωνικό στοιχείο, πιστεύουν 
ότι η μέθοδος μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων που απαιτεί η κοινωνική αλλαγή.

Μερικοί όροι που χρησιμοποιήθηκαν στον ελληνικό χώρο ήταν: «μέθοδος βιωμάτων», «μέθοδος 
σχεδίων», «σχέδιο εργασίας», «σχέδιο δράσης». Επίσης, οι συνώνυμοι όροι: «δημιουργικές και συνθετικές 
εργασίες», «σχέδια συνεργατικής έρευνας», «βιωματική μέθοδος project», «σχεδιακή μέθοδος», 
«εργασιοκεντρική μέθοδος». Τέλος, συχνά χρησιμοποιείται ο όρος «μέθοδος Project» (χωρίς να αποδοθεί 
στην ελληνική ο όρος Project) (Ματσαγγούρας, 2003).
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διδασκαλίας. Εξάλλου, σύμφωνα με τον Dewey, βασικός σκοπός της προοδευτικής 

εκπαίδευσης είναι «η δημιουργία μιας άμεσης και ζωντανής σχέσης μέσα απ' τον 

εξανθρωπισμό της σχέσης δασκάλου - μαθητή» (Rohrs, 1990).

Συνεπώς, αποστολή του εκπαιδευτικού είναι να δημιουργήσει τις κατάλληλες 

συνθήκες ώστε να δραστηριοποιηθούν οι μαθητές για να καλύψουν το «χάσμα» που 

προκαλείται από ένα «πρόβλημα», να παρακινηθούν σε δράση ώστε να βρουν λύση ή 

λύσεις στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Το γεγονός ότι οι μαθητές συμμετέχουν στη 

διαμόρφωση του προβλήματος λειτουργεί ως παρωθητική δύναμη στη 

δραστηριοποίησή τους για εύρεση λύσης καθότι «καθένας μαθαίνει μέσα από την 

αντιμετώπιση των δικών του προβλημάτων», σύμφωνα με τον Kilpatrick. Η εργασία 

των μαθητών θα πρέπει να είναι ανάλογη με εκείνη των επιστημόνων ερευνητών και, 

βεβαίως, ανάλογη του αντιληπτικού τους επιπέδου (Θεοφιλίδης, 1997).

Ερέθισμα για να ξεκινήσει ένα σχέδιο εργασίας μπορεί να αποτελέσει η 

πρόταση κάποιου μαθητή ή μαθητών, ωστόσο όλα τα μέλη πρεπει να εκφερου» 

άποψη και να αποφασίσουν από κοινού αν η συγκεκριμένη πρόταση ανταποκρίνεται 

στα ενδιαφέροντα της ομάδας. Ο εκπαιδευτικός θεωρείται ισότιμο μέλος. Επομένως 

μπορεί να καταθέσει απόψεις και προτάσεις με σκοπό να δημιουργήσει κίνητρα, 

χωρίς να εκμεταλλευτεί τη θέση του ή να απομακρύνει την ομάδα από τα 

ενδιαφέροντά της με αυταρχισμό και χρήση της αυθεντίας. Οι προτάσεις μπορεί να 

προέρχονται από βιώματα των παιδιών, καθημερινές εμπειρίες, επίκαιρα κοινωνικά 

προβλήματα και πρόσφατα γεγονότα (Fray, 1999).

Αργές της προοδευτικής κίνησης στην ελληνική εκπαίδευση - Ενιαία 

Συγκεντρωτική Διδασκαλία

Στην Ελλάδα οι αρχές της προοδευτικής κίνησης στην εκπαίδευση (Νέα 

Αγωγή) άρχισαν να προωθούνται, κυρίως, από τον Αλέξανδρο Δελμούζο και το 

Δημήτρη Γληνό. Στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20°" η νεοελληνική 

παιδεία «μαρτυρούσε κάτω από το ουτοπικό τυπολατρικό ιδανικό του αρχαϊσμού». 

Έτσι ήταν αδύνατο να εισαχθούν στα σχολεία οι νέες ιδέες9.

9 Την εποχή εκείνη «η γλωσσική πραγματικότητα, τόσο του παιδιού, όσο και του λαού, αγνοείται 
τελείως και τα πάντα θυσιάζονται στο μινώταυρο που κατ' ευφημισμό αποκαλείται καθαρεύουσα. 
Αποστήθιση στείρα και αποκτηνωτική των γραμματικών κανόνων, του συντακτικού και της τεχνολογίας της 
καθαρεύουσας αποτελούν το άπαντο του σκοπού της αγωγής» (Βιγγόπουλος, 1984).
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To 1908 ο Αλέξανδρος Δελμούζος ανέλαβε την οργάνωση και διεύθυνση του 

ανώτερου Παρθεναγωγείου Βόλου, όπου εισήγαγε τη δημοτική γλώσσα και 

εφάρμοσε νέες ιδέες, οι οποίες όμως ενόχλησαν το κατεστημένο της εποχής10. Οι 

ιδέες αυτές ήταν αρκετά συγγενείς με τις ιδέες των ευρωπαίων παιδαγωγών του 

Σχολείου Εργασίας, γεγονός που το διαπίστωσε αργότερα, όταν γνώρισε τον 

Kerschensteiner και τις ιδέες του στη Γερμανία. Αυτές τις ιδέες προσπάθησε να 

εφαρμόσει όταν το 1923 διορίστηκε οργανωτής και διευθυντής στο Μαράσλειο 

Διδασκαλείο, όπου έμεινε για τρία χρόνια και στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης 

όπου διορίστηκε καθηγητής απ' το 1929-1937 (Βιγγόπουλος, 1984).

Την εποχή αυτή κι' άλλοι Έλληνες παιδαγωγοί, οι οποίοι είχαν σπουδάσει σε 

χώρες της Ευρώπης, προσπάθησαν να φέρουν τις νέες ιδέες στα ελληνικά σχολεία1'. 

Τις δεκαετίες όμως μεταξύ του 1930 και 1950 η αναφορά στην προοδευτική αγωγή 

ήταν ανύπαρκτη, λόγω των γενικότερων πολιτικών και ιστορικών εξελίξεων στη 

χώρα. Οι ιδέες της προοδευτικής Αγωγής και του Σχολείου Εργασίας άρχισαν να 

κυκλοφορούν στην Ελλάδα μετά το 1950 και εκφράστηκαν με την Ενιαία 

Συγκεντρωτική Διδασκαλία12 13 (μοντέλο Λειψίας)1 , η οποία στηρίχθηκε στις

10 Για την πρόσληψη του Δελμούζου στο Παρθεναγωγείο στάθηκε αιτία μία μελέτη που δημοσίευσε 
στην εφημερίδα «Ακρόπολις» με τον τίτλο «Πρόσωπα και Πράγματα», όπου ανέπτυξε τη μεγάλη σημασία 
του Δημοτικισμού για την εξύψωση της Παιδείας. Έπειτα απ' αυτό τον φώναξε ο δημοτικός σύμβουλος του 
Βόλου Δημήτρης Σαράτσης και του ανέθεσε την οργάνωση και διεύθυνση του Παρθεναγωγείου που είχε 
αποφασίσει να ιδρύσει ο Δήμος. Το λαμπρό έργο του Δελμούζου κράτησε μόνο τρία χρόνια, οπότε έκλεισε 
το Παρθεναγωγείο και ο Δελμούζος συκοφαντήθηκε και παραπέμφθηκε σε δίκη, στην οποία, βεβαίως, 
αθωώθηκε. Ο τότε επίσκοπος Δημητριάδος, συκοφαντώντας τον, κατάφερε να ξεσηκώσει τους κατοίκους 
της περιοχής Βόλου εναντίον του Παρθεναγωγείου και του διευθυντή του, τον οποίο κατηγόρησε «επί 
μαλλιαρισμό), αθεΐα, προδοσία, και μασωνία»

11 Ο Αλέξανδρος Δελμούζος πίστευε ότι «Δεν έπρεπε να σπεύσουμε σε απομιμήσεις ξένων 
παιδαγωγικών μεθόδων πριν αλλάξουμε την ηθική μας στάση απέναντι στις αρχές που φέρνουν οι έννοιες 
ελευθερία, δικαιοσύνη, γλώσσα, παράδοση, θρησκεία. Διαφορετικά μπορούμε να παίρνουμε κάθε καινούρια 
ευρωπαϊκή παιδαγωγική μόδα και με την ίδια ευκολία να την αλλάζουμε με άλλες σα να αλλάζουμε 
τουαλέτες. Η μεθοδική και διδακτική ανανέωση μένει εντελώς επιδερμική και ατελέσφορη, όταν επικάθεται 
σαν ξένο σώμα στο ζωντανό οργανισμό του έθνους, όταν δεν πηγάζει από εσωτερική αναγκαιότητα και δεν 
είναι αναπόφευκτη συνέπειά της. Η αναγκαιότητα τούτη γίνεται συνειδητή μόνο όταν στραφούμε προς την 
πραγματικότητα της σύγχρονης εθνικής ζωής και αναζητήσουμε να ανταποκριθούμε προς τις ζωτικές 
απαιτήσεις της. Η παιδεία πρέπει, πρώτα απ' όλα να στηριχθεί στη σύγχρονη νεοελληνική πραγματικότητα. 
Οταν γίνει αυτό, τότε αυτομάτως θα επιλυθούν όλα τα οργανωτικά και μεθοδολογικά της προβλήματα και θα 
λάμψει μέσα της το φως (Βιγγόπουλος, 1984).

Ο όρος Ενιαία Συγκεντρωτική Διδασκαλία ήταν μετάφραση του Γερμανικού όρου 
«gesamtunterricht». Ο Γερμανικός όρος στα ελληνικά αποδόθηκε και με άλλους όρους, όπως: 
«συγκεντρωτική Διδασκαλία», «Ενιαία Διδασκαλία», «Ολική Διδασκαλία».

13 Γύρω από την Ενιαία Συγκεντρωτική Διδασκαλία διαμορφώθηκαν δύο τάσεις, του Β. Otto και 
του «Συλλόγου εκπαιδευτικών της Λειψίας». Απ' το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα υιοθετήθηκε το 
μοντέλο της Λειψίας, σύμφωνα με το οποίο «έμπαινε το θέμα στο κέντρο της ΕΣΔ και η εφαρμογή της
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θεματικές ενότητες (Χρυσαφίδης, 2000). Στην Ενιαία Συγκεντρωτική διδασκαλία 

επιλέγονταν θέματα από τον κύκλο των εμπειριών του παιδιού, τα οποία 

οργανώνονταν σε επάλληλους ομόκεντρους κύκλους. Η επιλογή των θεμάτων 

στηρίζονταν καταρχήν στα πιο κοντινά και οικεία προς τους μαθητές θέματα και 

σταδιακά προχωρούσε προς τα θέματα του ευρύτερου περιβάλλοντος (Βρεττός - 

Καψάλης, 1997· Ματσαγγούρας, 2003).

Ως μειονέκτημα του μοντέλου Ενιαίας Συγκεντρωτικής Διδασκαλίας που 

εφαρμόστηκε στην Ελλάδα αναφέρθηκε, ότι επέμεινε κυρίως στη λεπτομέρεια και 

στο να ενταχθούν όλα τα «μαθήματα» σε κάθε θεματική ενότητα. Έτσι πολλές φορές 

κατά τη διαμόρφωση της διδασκαλίας εντάσσονταν μαθήματα στην ίδια θεματική 

ενότητα με εντελώς τεχνητό τρόπο και δίχως να συντρέχει ιδιαίτερος λόγος. Αυτό 

είχε ως συνέπεια, πολλές φορές, η οργάνωση του μαθήματος να θυμίζει μια σύνθεση 

ετερόκλητων πραγμάτων, όπου συνυπήρχαν περιεχόμενα που ελάχιστη σχέση είχαν 

με το κεντρικό θέμα. Έτσι η μέθοδος οδηγήθηκε, μάλλον, σε τυπολατρεία, όπου η 

διατήρηση της θεματικής ενότητας είχε μεγαλύτερη σημασία από τη φυσική και 

αβίαστη επεξεργασία του θέματος σε κάποιους τομείς γνώσης14 (Χρυσαφίδης, 2000).

Σύγχρονες συνθήκες και Προγράιιιιατα που προωθούν την ενιαιοποίηση της 

γνώσης

Στη συνέχεια και για κάποια χρόνια τα προγράμματα που προωθούσαν την 

ενιαιοποίηση της γνώσης άρχισαν να χάνουν έδαφος και ατόνησε σε διεθνές επίπεδο 

το αίτημα για την εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων στο σχολείο.

Τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, άρχισαν να 

επανεμφανίζονται αυτά τα προγράμματα. Σ' αυτό συντέλεσαν διάφοροι 

επιστημολογικοί, ψυχολογικοί, κοινωνικο-οικονομικοί και παιδαγωγικοί λόγοι. 

Σύμφωνα με τις νέες επιστημολογικές θεωρίες οι διάφορες επιστήμες 

αλληλοσυμπληρώνονται και καμιά δεν μπορεί αποκλειστικά και μεμονωμένα να 

επιλύσει ικανοποιητικά τα διάφορα προβλήματα της εποχής. Για να συντελείται

γινόταν σε ένα πλαίσιο απ' την αρχή θεματικά κλειστό και δεσμευτικό». Στο μοντέλο του Β. Otto ο διάλογος 
αποτελούσε την αφετηρία του μαθήματος, ενώ παράλληλα λειτουργούσε και το ειδικό μάθημα (Χρυσαφίδης, 
2000).

14 «Στην προσπάθειά τους να εντάξουν όλα τα μαθήματα στην ίδια θεματική ενότητα, πολλές φορές 
έφταναν σε υπερβολές. Η αγωνία π.χ. του δασκάλου να εντάξει όλα τα μαθήματα κάτω από το θέμα «γάτα», 
τον οδηγούσε να αναζητά προβλήματα για τη γάτα στα Μαθηματικά, ενώ γινόταν μάλλον αδύνατον να βρει 
κάτι σχετικό στα θρησκευτικά» (Χρυσαφίδης, 2000).
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επιστημονική πρόοδος οι διάφοροι επιστημονικοί κλάδοι θα πρέπει να σπάζουν τα 

όρια που υπάρχουν ανάμεσά τους, να αποφεύγουν την απομόνωση και να επιδιώκουν 

τη συνεργασία. Για να κατανοηθούν και να επιλυθούν τα διάφορα σύγχρονα 

προβλήματα είναι απαραίτητο να υπάρχει διεπιστημονική συνεργασία και σε επίπεδο 

μεθόδων και σε επίπεδο γνώσεων (Ματσαγγούρας, 2003).

Συμπερασματικά θα μπορούσε να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με τις κυρίαρχες 

επιστημολογικές αντιλήψεις, οι κατακερματισμένες και αποσπασματικές γνώσεις δεν 

συνιστούν πραγματική γνώση (Αλαχιώτης, 2004· Αλαχιώτης, 2002β· Αλαχιώτης, 

2002δ). Η γνώση πρέπει να αντιμετωπίζεται ενιαία και διεπιστημονικά ώστε να 

αποκτά νόημα για τη ζωή και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά στην 

επίλυση προβλημάτων.

Εκτός των επιστημολογικών δεδομένων, υπάρχουν και τα δεδομένα της 

ψυχολογίας που συνηγορούν υπέρ των ενιαιοποιημένων προγραμμάτων και της 

Διαθεματικής προσέγγισης. Ήδη αναφερθήκαμε στη Μορφολογική ψυχολογία 

(Gestal) και την Ψυχολογία του Παιδιού που εμφανίστηκαν στις αρχές του 20ου 

αιώνα και υποστήριξαν ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος αντιλαμβάνεται «ενιαίες 

ολότητες» και ότι το παιδί αποτελεί αυθύπαρκτη οντότητα με τις δικές του ανάγκες, 

τα δικά του ενδιαφέροντα, τις δικές το ικανότητες.

Ο εποικοδομισμός, που είναι μια από τις πρόσφατες σχολές ψυχολογίας, 

αποτελεί στην εποχή μας την επικρατέστερη θεωρία μάθησης. Σύμφωνα μ' αυτή τη 

θεωρία, η γνώση δεν είναι συσσωρευτικού χαρακτήρα και δεν μπορεί να 

μεταβιβαστεί απ' τον εκπαιδευτικό στους μαθητές και τις μαθήτριες. Οι μαθητές και 

οι μαθήτριες «οικοδομούν» τη γνώση τους εντάσσοντας τις νέες πληροφορίες στα 

νοητικά σχήματα που προϋπάρχουν με αποτέλεσμα αυτά να τροποποιούνται. Βασικό 

χαρακτηριστικό της θεωρίας του εποικοδομισμού είναι ότι η μάθηση συντελείται 

μέσα σε αυθεντικές καταστάσεις (Ματσαγγούρας, 2003). Συνεπώς τα αναλυτικά 

προγράμματα θα πρέπει να εμπλουτίζονται με θέματα σχετικά με τα ενδιαφέροντα 

των παιδιών, καθώς και με θέματα απ' την καθημερινή ζωή. Η μάθηση θα πρέπει να 

επιδιώκεται μέσα σ' ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης και αλληλεπικοινωνίας. Το 

σχολείο θα πρέπει να είναι μαθητοκεντρικό, κοινωνιοκεντρικό και βιωματικό, όπου 

όλοι οι συντελεστές θα είναι συμμέτοχοι. Επίσης, θα πρέπει να είναι ένας χώρος 

ελκυστικός, χώρος καλλιέργειας της δημιουργικότητας των μαθητών και μαθητριών
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και όχι μόνο χώρος στερεότυπης μετωπικής διδασκαλίας (Αλαχιώτης, 2004- 

Θεφιλίδης, 1997- Χρυσαφίδης, 1994).

Σύμφωνα με τους εποικοδομιστές η ύπαρξη των ανεξάρτητων αυτοτελών 

διδακτικών αντικειμένων στο αναλυτικό πρόγραμμα δεν διευκολύνει τις 

διεπιστημονικές συναρτήσεις και την ενιαιοποίηση των εμπειριών και των γνώσεων 

των μαθητών και μαθητριών.

Ένας ακόμη τομέας, ο τομέας της νευροψυχολογίας που ασχολείται με το πώς 

αντιδρά ο εγκέφαλος στα εξωτερικά ερεθίσματα και αναπτύσσει τις γνωστικές 

λειτουργίες, κατατείνει προς τα ενιαιοποιημένα προγράμματα και τη Διαθεματική 

προσέγγιση (Ματσαγγούρας, 2003). Η μεγάλη πρόοδος της γενετικής και των 

νευροεπιστημών καθιστούν εμφανές ότι φτάνει η ώρα για τη βαθύτερη κατανόηση 

της λειτουργίας του εγκεφάλου. Ήδη είναι γνωστό ότι «πάνω από 100 γονίδια 

συμμετέχουν στην ανάπτυξη της ευφυΐας του ανθρώπου και ακόμη περισσότερα 

εμπλέκονται στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Όμως υπάρχει στον νου ένα 

μεγάλο πεδίο ελεύθερο το οποίο καλείται να καλύψει η εκπαίδευση. Τα εξωτερικά 

πνευματικά ερεθίσματα είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της δομής του 

εγκεφάλου» (Αλαχιώτης, 2003). Για το λόγο αυτό, λοιπόν, το σχολείο θα πρέπει να 

είναι ένα «επιστημονικό εργαστήριο», ένας χώρος όπου μαθητές και μαθήτριες θα 

«ασκούν» τον εγκέφαλο, την ψυχή και τη συνείδησή τους, ένας χώρος χαράς και 

δημιουργίας όπου στο επίκεντρο βρίσκονται μαθητές και μαθήτριες (Αλαχιώτης, 

2003). Τα δασκαλοκεντρικά προγράμματα δεν μπορούν να ανταποκριθούν σ' αυτά 

τα δεδομένα.

Τέλος, η θεωρία των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης15, όπως αναπτύχθηκε απ' 

τον Gardner, παραπέμπει σε προγράμματα, στα οποία θα λαμβάνονται υπόψη όλοι οι

15 Ο καθηγητής Howard Gardner του Πανεπιστημίου του Harvard εισηγήθηκε το 1983 με το βιβλίο 
του Frames of mind τη θεωρία των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης. Η θεωρία αυτή είναι μια ψυχολογική 
θεωρία για το νου. Αποτελεί μια κριτική θέση απέναντι στην επικρατούσα μέχρι τότε άποψη ότι υπάρχει μια 
μόνο νοημοσύνη, με την οποία γεννιόμαστε, την οποία δεν μπορούμε ν' αλλάξουμε και η οποία μπορεί να 
μετρηθεί με ειδικά τεστς. Η νέα θεωρία δε βασίζεται σε μετρήσεις με τεστς, αλλά σ' ένα φάσμα 
ψυχολογικών, ανθρωπολογικών, βιολογικών ερευνών (Ζήκας, 2000 (μεταφράσεις άρθρων).

Σύμφωνα με τον Gardner, υπάρχουν τουλάχιστον οκτώ διαφορετικοί τύποι νοημοσύνης: Η 
γλωσσική (Linguistic Intelligence), η λογική/μαθηματική (Logical/Mathematical Intelligence), η Μουσική 
(Musical Intelligence), η Οπτική/χωρική (Spatial Intelligence), η Δια-προσωπική (Interpersonal Intelligence), 
η Ενδοπροσωπική (Intrapersonal Intelligence), η Φυσιοκρατική (Natural Intelligence), η 
σωματική/κιναισθητική (Bodily Intelligence) (Gordon &Vos, 1999- Sternberg, 1999).

Κάθε είδος νοημοσύνης θεωρείται ότι σχετίζεται με ένα ξεχωριστό τμήμα του εγκεφάλου και είναι, 
επομένως ανεξάρτητο από τα άλλα. Σύμφωνα με τον Sternberg, ο οποίος έχει μιλήσει για την νοημοσύνη της 
επιτυχίας, υπάρχει ανάγκη να πραγματοποιηθεί εμπειρική έρευνα στην ψυχολογία που να αποδεικνύει τη 
θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης, κάτι που δεν έχει γίνει.
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τύποι νοημοσύνης (Dryden &Vos, 1999· Ζήκας, 2000 (Μεταφράσεις άρθρων)· 

Sternberg, 1999). Αυτό μπορεί να συμβεί με την εισαγωγή ποικίλων μεθόδων και 

μέσων διδασκαλίας, κάτι που επιδιώκεται και με τη Διαθεματική προσέγγιση.

Γενικότερα, τα σημαντικά πορίσματα της τρέχουσας έρευνας σε διαφορετικές 

περιοχές της ψυχολογίας οδήγησαν σε νέες ιδέες σχετικά με τη διαδικασία της 

μάθησης και την εξέλιξη της γνώσης. Έτσι, διατυπώθηκαν διάφορες ψυχολογικές 

αρχές για το «πώς μαθαίνουν οι μαθητές», οι οποίες ενσωματώνουν όλα αυτά τα 

πορίσματα των ερευνών. Σύμφωνα με τη Βοσνιάδου (2004), οι αρχές αυτές είναι: α) 

Η ενεργός και εποικοδομητική συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στη μάθηση, 

β) Κοινωνική αλληλεπίδραση (Συμμετοχή στην κοινωνική ζωή του σχολείου), γ) Οι 

μαθητές και μαθήτριες να εμπλέκονται σε δραστηριότητες που έχουν νόημα γι' 

αυτούς/ές (Θεωρούν χρήσιμες για την πραγματική ζωή και έχουν σχέση με την 

κουλτούρα τους), δ) Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις, 

ε) Χρήση κατάλληλων στρατηγικών για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων, στ) 

Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και του αναστοχασμού (Οι μαθητές να αποκτήσουν 

την ικανότητα να σχεδιάζουν και να παρακολουθούν τη μάθησή τους, να θέτουν 

στόχους, να διορθώνουν τα λάθη τους), ζ) Αναδόμηση της προϋπάρχουσας γνώσης, 

όταν αυτή εμποδίζει τη νέα γνώση, η) Στόχος η κατανόηση και όχι η 

απομνημόνευση, θ) Βοήθεια για να μάθουν οι μαθητές να εφαρμόζουν τις γνώσεις 

τους, ι) Διάθεση χρόνου για εξάσκηση, ια) Να λαμβάνονται υπόψη οι αναπτυξιακές 

και ατομικές διαφορές των μαθητών και μαθητριών, ιβ) Καλλιέργεια της μάθησης με 

κίνητρα (Βοσνιάδου, 2004). Όλες οι παραπάνω αρχές προϋποθέτουν αλλαγές στα 

αναλυτικά προγράμματα και τους τρόπους διδασκαλίας, ώστε το σχολείο να γίνει πιο 

μαθητοκεντρικό, να συνδέεται με την πραγματική ζωή, να μην εστιάζεται στη 

συσσώρευση γνώσεων, την απομνημόνευση και την απλή εξάσκηση, αλλά στην 

κατανόηση και την ανάπτυξη της σκέψης (Βοσνιάδου, 2004).

Από παιδαγωγικής άποψης υποστηρίζεται ότι τα παραδοσιακά αναλυτικά 

προγράμματα και οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας συντελούν στο να μην 

αναγνωρίζουν πολλοί μαθητές και, ιδίως αυτοί που προέρχονται από χαμηλά

Πάντως, κατά τον Sternberg, είτε συμφωνούμε είτε όχι με τη θεωρία, είναι πολύ σημαντικό να 
ιναννωριζουμε την πολλαπλή φύση της νοημοσύνης, καθώς και το ότι οι θεωρίες για μια μόνο ικανότητα 
δεν λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα του ανθρώπινου νου (Sternberg, 1999).

15
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:53:28 EEST - 34.211.113.242



μορφωτικά στρώματα, τις αφηρημένες και άσχετες μεταξύ τους γνώσεις (Bernstein'6. 

1991: στο Ματσαγγούρας, 2003). Με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας 

επιδεινώνεται αυτό το πρόβλημα (Λάμνιας & Τσατσαρώνη, 1999).

Με τα ενιαιοποιημένα προγράμματα, που αφενός ενοποιούν τους διαφορετικούς 

επιστημονικούς κλάδους-μαθήματα, αφετέρου εντάσσουν στη σχολική γνώση και τη 

βιωματική γνώση των μαθητών, μειώνεται αυτό το πρόβλημα. Μέσα απ' αυτά τα 

προγράμματα δίδεται η δυνατότητα να συγκροτήσουν τα παιδιά την ταυτότητά τους, 

να γίνουν ενεργοί μαθητές, ώστε αργότερα να εξελιχθούν σε ενεργούς πολίτες.

Από πλευράς διδακτικής επιστήμης αναφέρεται ότι τα παραδοσιακά αναλυτικά 

προγράμματα κατακερματίζουν τη γνώση και την αποκόπτουν απ' την καθημερινή 

ζωή, απ' τα ενδιαφέροντα, τις εμπειρίες και τα βιώματα των μαθητών. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα τη μείωση του ενδιαφέροντος των μαθητών και τη δυσκολία στο να 

αντιληφθούν τη γνώση.

Εκτός από όσα αναφέρθηκαν, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι σύγχρονες 

συνθήκες που επικρατούν στην κοινωνία μας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, τα 

οποία είναι: η έκρηξη της πληροφορίας και της γνώσης, η παγκοσμιοποίηση σε 

πολλά επίπεδα, οι αλλαγές στο χώρο παραγωγής και εργασίας, τα έντονα κοινωνικά 

προβλήματα, όπως ο ρατσισμός και η ξενοφοβία, τα ναρκωτικά. Σε τέτοιες συνθήκες 

απαιτούνται πολίτες με ανάλογα χαρακτηριστικά. Το σχολείο θα πρέπει να 

συμβάλλει σ' αυτό, προσαρμόζοντας κατάλληλα τις μεθόδους, τα μέσα, τα 

προγράμματά και τις δομές του (Γρόλλιος, 1999). Τα ενιαιοποιημένα προγράμματα 

έχει γίνει πλέον παραδεκτό ότι μπορούν να συμβάλουν σ' αυτό (Ματσαγγούρας, 

2003).

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι απ' την εποχή που το σχολείο άρχισε να 

υπάρχει με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα, αμφισβητήθηκαν πολλές φορές οι 

επιλογές των Παραδοσιακών αναλυτικών προγραμμάτων. Αμφισβητήθηκαν δηλαδή 

οι απαντήσεις που δόθηκαν απ' τους εκφραστές αυτών των αναλυτικών 

προγραμμάτων στα βασικά ερωτήματα που αφορούν: α) Το περιεχόμενο και το χώρο 16

16 Bernstein: Άγγλος κοινωνιογλωσσολόγος, διευθυντής του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών του 
Λονδίνου.

Ο Bernstein έκανε λόγο για δύο διαφορετικούς γλωσσικούς κώδικες επικοινωνίας: τον 
καλλιεργημένο και τον περιορισμένο κώδικα. Τα παιδιά της εργατικής τάξης, καθώς επικοινωνούν με τον 
κώδικα επικοινωνίας του περιβάλλοντος τους, ο οποίος είναι περιορισμένος, δεν έχουν την ευκαιρία να 
μάθουν τον καλλιεργημένο κώδικα. Τα παιδιά της μεσαίας τάξης υπερτερούν γλωσσικά, διότι βρίσκονται σε 
ένα περιβάλλον πιο πλούσιο γλωσσικά. Έτσι τα παιδιά της μεσαίας τάξης ευνοούνται στο σχολικό 
περιβάλλον, διότι το σχολείο αξιολογεί διαφορετικά τους δύο κώδικες (Πυργιωτάκης, 2000).
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προέλευσης της σχολικής γνώσης, β) Την κωδικοποίηση και τη γλώσσα της σχολικής 

γνώσης, γ) Την οργάνωση της σχολικής γνώσης στο αναλυτικό και ωρολόγιο 

πρόγραμμα, δ) Τις μεθόδους διδασκαλίας της γνώσης (Ματσαγγούρας, 2003). 

Υποστηρίχθηκε ότι η σχολική γνώση με τις επιλογές των παραδοσιακών αναλυτικών 

προγραμμάτων χάνει την ενότητά της και καθίσταται αποσπασματική, άσχετη, 

αδιάφορη και ανενεργός (Ματσαγγούρας, 2003) και υπογραμμίστηκε η ανάγκη για 

εφαρμογή στο σχολείο προγραμμάτων που προωθούν την ενιαιοποίηση της γνώσης 

και την καθιστούν ενδιαφέρουσα και ελκυστική για τους μαθητές. Αυτή η ανάγκη 

είναι μεγαλύτερη στην εποχή μας, περισσότερο από κάθε άλλη φορά (Αλαχιώτης, 

2002β).

ΔΕΠΠΣ και Ευέλικτη Ζώνη - Κριτική

Στη χώρα μας το Δ.Ε.Π.Π.Σ και η Ευέλικτη Ζώνη εντάσσονται σ' ένα σύνολο 

προτάσεων που είναι η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας και του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου στο αίτημα αυτό της εποχής (Αλαχιώτης, 2002· Ματσαγγούρας, 2003· 

Ματσαγγούρας 2002). Πριν από το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και την Ευέλικτη Ζώνη, εδώ και 

αρκετά χρόνια, έχουν εισαχθεί στο σχολείο διάφορα «προαιρετικά» προγράμματα, 

κυρίως. Περιβαλλοντικής Αγωγής, Τοπικής ιστορίας, Αγωγής Υγείας, Ολυμπιακής 

Παιδείας, σύνδεσης εκπαίδευσης και πολιτισμού (ΜΕΛΙΝΑ) κ.α., τα οποία 

χρησιμοποιούσαν διεπιστημονικές και διαθεματικές προσεγγίσεις (Μπαγάκης, 2002). 

Επίσης αρκετοί εκπαιδευτικοί, στα πλαίσια του συμβατικού προγράμματος, 

υλοποιούσαν με τους μαθητές τους σχέδια εργασίας πάνω σε διάφορα θέματα που 

προέκυπταν είτε απ' τα ενδιαφέροντα των μαθητών, είτε από πρόταση των ίδιων των 

εκπαιδευτικών. Επίσης, σχέδια εργασίας υλοποιούνταν με βάση κάποιο 

προβληματισμό που δημιουργούσε η διδακτική ύλη των μαθημάτων, επ' ευκαιρία 

κάποιου γεγονότος, κάποιας επετείου κλπ. Στη σχετική βιβλιογραφία μπορεί να βρει 

κανείς πάρα πολλά παραδείγματα τέτοιων προγραμμάτων.

Από τους εισηγητές τους το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και η Ευέλικτη Ζώνη χαρακτηρίστηκαν 

ως καινοτόμες παρεμβάσεις στα εκπαιδευτικά πράγματα με σκοπό την εσωτερική 

μεταρρύθμιση (Αλαχιώτης, 2002· Κουλουμπαρίτση, 2002· Ματσαγγούρας, 2003· 

Ματσαγγούρας, 2002). Υπάρχουν υποστηρικτές των προτάσεων αυτών, αλλά και 

πολλοί οι οποίοι εκφράζουν τον προβληματισμό και την αντίθεσή τους σ'1 αυτές.

Σημείο αιχμής όλων των αντίθετων απόψεων είναι ο τρόπος που προωθήθηκαν 

οι προτάσεις αυτές για εφαρμογή στο σχολείο και η έλλειψη διαλόγου με τους
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εμπλεκόμενους φορείς και, κυρίως, με τους εκπαιδευτικούς (Γρόλλιος & Λιάμπας, 

2002· Μπονίδης, 2003· Φράγκος, 2002· Χρονοπούλου 2003· Χρονοπούλου & 

Γιαννόπουλος, 2003).

Ένα δεύτερο στοιχείο κριτικής αποτέλεσε η δημοσίευση του Δ.Ε.Π.Π.Σ. σε 

ΦΕΚ και σε πολύ μεγάλο αριθμό σελίδων (περίπου χιλίων), γεγονός που κρίθηκε ότι 

δε διευκολύνει την ενημέρωση των εκπαιδευτικών και λειτουργεί αποτρεπτικά σε 

τέτοιου είδους προσπάθεια. Αυτό επίσης, σε συνδυασμό με το προηγούμενο, 

οδήγησε στο συμπέρασμα ότι, μάλλον, οι εισηγητές των Δ.Ε.Π.Π.Σ δεν επεδίωκαν το 

διάλογο και τη διατύπωση τυχόν αντίθετων απόψεων. Το γεγονός ότι επελέγησαν 

μόνο 13 πόλεις όπου πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές συναντήσεις με τη 

συμμετοχή εκπαιδευτικών, που με τη σειρά τους επελέγησαν με κλήρωση, ενισχύει 

την προηγούμενη άποψη (Ντίνας και λοιποί, 2003· Φράγκος, 2002· Χρονοπούλου, 

2003).

Ένα ακόμη σημείο στο οποίο εστιάστηκε η αρνητική κριτική είναι οι συνεχείς 

αλλαγές στα προγράμματα των τελευταίων ετών, πολλές φορές χωρίς ιδιαίτερο λόγο, 

κάτι που δείχνει ασυντόνιστες προσπάθειες και βιασύνη που άλλοι αποδίδουν στο 

άγχος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του τότε προέδρου του να παρουσιάσουν 

«έργο» αλλά και στην ανάγκη για «απορρόφηση» κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση στις επιταγές της οποίας καλούνταν να προσαρμοστεί το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο και το Υπ.Ε.Π.Θ. για την επίτευξη της «εκπαιδευτικής σύγκλισης». Οι 

συνεχείς αυτές αλλαγές όμως είναι ένα ακόμη στοιχείο που αποθαρρύνει έναν 

συνεπή εκπαιδευτικό απ' την προσπάθειά του να έχει έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση 

για όσα προγραμματίζονται, σχεδιάζονται και τίθενται σε εφαρμογή από τους 

υπεύθυνους φορείς της πολιτείας (Μπονίδης, 2003· Ντίνας και λοιποί, 2003· 

Χρονοπούλου, 2003· Χρονοπούλου & Γιαννόπουλος, 2003).

Αρνητική κριτική εστιάζεται και στην ασάφεια, όπως υποστηρίζεται, που 

περιβάλλει τους όρους «Διαθεματικότητα» και «Διεπιστημονικότητα» στα 

υποστηρικτικά κείμενα του Π.Ι. και του Υπ.Ε.Π.Θ., καθώς και στην προσπάθεια 

ανάδειξης της Διαθεματικότητας εις βάρος της Διεπιστημονικότητας (Βώρος, 2002· 

Χρονοπούλου, 2003· Χρονοπούλου & Γιαννόπουλος, 2003).

Τέλος, διατυπώθηκε η άποψη ότι η διαθεματικότητα δεν συνιστά τη βάση των 

προγραμμάτων, αλλά αποτελεί απλώς ένα συμπλήρωμα (Γρόλλιος & Λιάμπας. 2002· 

Μπονίδης, 2003- Φράγγος, 2002). Ακόμη ότι το 10% περίπου του συνολικού 

διδακτικού χρόνου κάθε θεματικής ενότητας που προορίζεται να διατεθεί για τις
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διαθεματικές δραστηριότητες είναι πολύ περιορισμένος χρόνος για τέτοιες 

μαξιμαλιστικές προσδοκίες που έθεσε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Γρόλλιος & 

Λιάμπας, 2002· Ιγνατιάδης, 2003).

Βεβαίως, εκτός από αυτούς που εκφράζουν επιφυλάξεις και διαφωνίες ως προς 

τον τρόπο που επιχειρήθηκε η εισαγωγή των Δ.Ε.Π.Π.Σ και της Ε.Ζ. στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό χώρο, υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο και εκείνοι, οι οποίοι είναι 

υπέρμαχοι των παραδοσιακών προγραμμάτων και διαφωνούν με προσεγγίσεις που 

καταργούν τα όρια μεταξύ των επιστημονικών κλάδων - μαθημάτων 

(Ματσαγγούρας, 2003).

Το πρόβλημα

Υπάρχουν παιδαγωγοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι είναι ανάγκη το σχολείο να 

παρουσιάζει τη γνώση ενιαιοποιημένη και όχι περιχαρακωμένη στα αυστηρά πλαίσια 

των διακριτών μαθημάτων και αμφισβητούν τις επιλογές των παραδοσιακών 

αναλυτικών προγραμμάτων, ως προς την οργάνωση της σχολικής γνώσης, το 

περιεχόμενο και την προέλευσή της, τις μεθόδους διδασκαλίας της. Αντίθετα, άλλοι 

υιοθετούν τις επιλογές των παραδοσιακών αναλυτικών προγραμμάτων και 

υποστηρίζουν ότι οι γνώσεις δεν πρέπει να προσεγγίζονται έξω απ' τους κλάδους απ' 

τους οποίους προήλθαν, αλλά μέσα απ' τα αυτοτελώς διδασκόμενα μαθήματα με την 

οργάνωση, τους όρους και τις μεθόδους του κάθε κλάδου. Τέλος, υπάρχουν εκείνοι, 

οι οποίοι προτιμούν συνδυαστικά σχήματα τα οποία, ενώ δεν καταργούν τα 

αυτοτελώς διδασκόμενα μαθήματα ως πλαίσια οργάνωσης της σχολικής ύλης, 

εντάσσουν μέσα σ' αυτά τα πλαίσια διεπιστημονικές και διαθεματικές προσεγγίσεις 

(Βρεττός - Καψάλης, 1997· Δάλκος, 2002· Ματσαγγούρας, 2003).

Όσον αφορά τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. και την Ε.Ζ, υπάρχουν οι απόψεις των εισηγητών 

και, γενικότερα των υποστηρικτών τους, αλλά και αυτών που αντιτίθενται σ' αυτές 

και εκφράζουν σοβαρότατες ενστάσεις και διαφωνίες. Σύμφωνα με τους εισηγητές τα 

Δ.Ε.Π.Π.Σ. και η Ε.Ζ συνιστούν τις ενδεδειγμένες «καινοτομίες» που είχε ανάγκη η 

ελληνική) εκπαίδευση για να αντισταθμίσει τα προβλήματα, που προέρχονται απ' την 

υιοθέτηση των διακριτών μαθημάτων ως πλαισίων οργάνωσης της σχολικής γνώσης.

Όσοι αντιτίθενται σ' αυτές τις «προτάσεις», διαφωνούν, κυρίως, ως προς τον 

τρόπο παρουσίασης και εισαγωγής τους στο σχολείο, ως προς τους σκοπούς που, 

πιθανόν, εξυπηρετούν, τους λόγους που τις επέβαλαν κλπ.
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Λάβαμε υπόψη όλες αυτές τις διαφορετικές απόψεις, αλλά και ότι καμιά 

αλλαγή ή καινοτομία δεν μπορεί να προωθηθεί, αν δεν υπάρξει η κατάλληλη 

ενημέρωση των εκπαιδευτικών και η εξασφάλιση της θετικής τους στάσης 

(Γαλανοπούλου, 2002· Καρατζιά - Σταυλιώτη, 2002· Κόκκοτας, 2002· Μαλαμίτσα, 

Κόκκοτας, Πήλιουρας, 2002· Παναγάκος, 2002). Επίσης, λάβαμε υπόψη την άποψη 

ότι το πρόβλημα στην εκπαίδευση βρίσκεται στην εφαρμογή των διαφόρων ιδεών 

στην καθημερινή σχολική πραγματικότητα και όχι στις γενικές αρχές και ιδέες 

(Θεριανός, 2004).

Έτσι, για όλους αυτούς τους λόγους κρίναμε ότι θα πρέπει να διερευνηθεί: 

Ποιες είναι οι στάσεις17, οι προθέσεις, οι αντιλήψεις, η πληροφόρηση, οι γνώσεις των 

εκπαιδευτικών ως προς τη Διαθεματική προσέγγιση και την προοπτική εφαρμογής 

της στο σχολείο. Εάν κρίνουν ότι έχουν την κατάλληλη ενημέρωση και τις 

απαραίτητες γνώσεις ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν αυτή την 

προσέγγιση στο σχολείο. Επίσης, εάν πιστεύουν ότι είναι επαρκώς ενημερωμένοι για 

τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. και την Ε.Ζ. Εάν πιστεύουν ότι μπορούν να εφαρμόσουν τη 

Διαθεματική προσέγγιση στην εκπαιδευτική διαδικασία (αυτοαποτελεσματικότητα )

17 Η έννοια «των στάσεων» αποτελεί μια απ' τις βασικότερες έννοιες στο χώρο της κοινωνικής 
ψυχολογίας και, γενικότερα, των κοινωνικών επιστημών. Ένας απ' τους πιο γνωστούς ορισμούς που 
οφείλεται στον G. W. Allport (1935) είναι: «Στάση είναι μια νοητική ή νευρική κατάσταση ετοιμότητας, 
οργανωμένη μέσω των εμπειριών, που ασκεί κατευθυντήρια ή δυναμική επίδραση στις αποκρίσεις του 
ατόμου προς όλα τα αντικείμενα και τις καταστάσεις με τα οποία σχετίζεται» (Βασιλού,Χαραμής, 2004· 
Χατζή, 1992).

Αργότερα δόθηκαν ορισμοί που επιμένουν σε μια συναισθηματική προδιάθεση (θετική ή αρνητική) 
προς κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο (Βασιλού & Χαραμής, 2004). Η γενική αυτή προδιάθεση δεν οδηγεί 
κάποιον να έχει κάποια συγκεκριμένη συμπεριφορά, αλλά τον καθοδηγεί να έχει ένα σύνολο από προθέσεις, 
από κοινωνικά πιστεύω και υποκειμενικές — ατομικές νόρμες που θα έχουν σχέση με μια συγκεκριμένη 
συμπεριφορά (Στην περίπτωσή μας τη Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης στην εκπαιδευτική διαδικασία). 
Τα «κοινωνικά πιστεύω» (αυτά που πιστεύει κάποιος ότι η κοινωνία επιβάλλει να κάνει) και οι ατομικές 
νόρμες (αυτά που πιστεύει κάποιος ότι πρέπει να κάνει σύμφωνα με τις αξίες του) αλληλεπιδρούν και 
επηρεάζουν την στάση του για τη συμπεριφορά και τις προθέσεις του» (Καβούρη, 1999). Έτσι, ενδιαφέρον 
παρουσιάζει το γεγονός ότι οι περισσότεροι άνθρωποι διαμορφώνουν στάσεις, όχι μόνο για θέματα, 
πρόσωπα ή αντικείμενα τα οποία γνωρίζουν αλλά και για άλλα που γνωρίζουν ελάχιστα (Βασιλού & 
Χαραμής, 2004).

Σύμφωνα με τη θεωρία της «Αιτιολογημένης Δράσης» (Ajzen & Fishbein, 1980) οι στάσεις προς 
μια συμπεριφορά εκφράζουν το θετικό ή αρνητικό βαθμό εκτίμησης της συμπεριφοράς (Αυγερινός και 
λοιποί, 2002)

'° Αυτοαποτελεσματικότητα είναι η αυτοπεποίθηση που νιώθει κάποιος σε συγκεκριμένες 
καταστάσεις και αναφέρεται στις προσωπικές αντιλήψεις αναφορικά με την ικανότητα να οργανώσει και 
να εκτελέσει μια σειρά δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου 
αποτελέσματος. Η αυτοαποτελεσματικότητα καθορίζει την επιλογή της δραστηριότητας» (Bandura, 
1997 στο Αυγερινός και λοιποί, 2002· Θεοδωράκης και συνεργάτες, 2001)
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και ότι έλαβαν την ανάλογη επιμόρφωση απ' το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Εάν, τέλος, 

συμφωνούν με την ένταξη του σχολείου τους στην Ευέλικτη Ζώνη.

Σημ,αντικότητα της Έρευνας

Η έρευνά μας θα συμβάλει στο να γίνουν γνωστές οι στάσεις, οι προθέσεις, οι 

απόψεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών της Α/θμιας εκπ/σης για τη Διαθεματική 

προσέγγιση, γενικά, αλλά και για την επιχειρηθείσα εισαγωγή της στο ελληνικό 

σχολείο μέσω των Δ.Ε.Π.Π.Σ. και της Ευέλικτης Ζώνης εκ μέρους του Π.Ι. και του 

Υπ.Ε.Π.Θ. Κατά την κρίση μας, είναι απαραίτητο να έχουν μια σαφή εικόνα για όλα 

τα παραπάνω οι φορείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας και, ιδίως, όσοι είναι 

υπεύθυνοι για τις κάθε είδους παρεμβάσεις στον εκπαιδευτικό χώρο, διότι 

οποιαδήποτε αλλαγή απ' την πιο απλή έως την καινοτομία, προϋποθέτει την 

κατάλληλη ενημέρωση - επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς και την 

εςασφα/αση της θετικής τους στάσης, η οποία, βεβαίως, θα προέρχεται απ' τη βαθιά 

γνώση του αντικειμένου.

Έχοντας υπόψη το ενδιαφέρον και την ανάγκη για ενημέρωση - επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών, μπορούν να διοργανωθούν σεμινάρια, σε θεωρητικό και σε 

πρακτικό επίπεδο, σχετικά με την Διαθεματική προσέγγιση και την οργάνωση 

projects.

Η συγκεκριμένη έρευνα καθίσταται ακόμη πιο σημαντική διότι, όπως 

διαπισταόθηκε από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, δεν υπάρχουν στον 

ελληνικό χώρο, αλλά και στο διεθνή ανάλογες έρευνες. Οι έρευνες μέχρι τώρα έχουν 

ασχοληθεί, κυρίως, με ιστορικά στοιχεία, ορισμούς, παραδείγματα διεπιστημονικών 

και διαθεματικών προγραμμάτων, απόψεις εκπαιδευτικών για την επίδραση 

προγραμμάτων που εφάρμοσαν στη συμπεριφορά των μαθητών τους, συγκρίσεις 

μεταξύ δύο τάξεων που ακολούθησαν διαφορετικό ετήσιο πρόγραμμα.

Σκοπ0£ τικ έρευνας

Σκοπός της έρευνάς μας ήταν: α) Να διερευνηθούν οι στάσεις, οι προθέσεις, οι 

απόψεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Α/θμιας εκπαίδευσης προς τη 

Διαθεματική προσέγγιση, β) Να αξιολογηθεί το ενδιαφέρον τους για σχετική 

πληροφόρηση, καθώς και η ενημέρωση και οι γνώσεις που πιστεύουν ότι διαθέτουν 

σχετικά με τη Διαθεματική προσέγγιση, γ) Να διερευνηθεί αν τυχόν είχαν 

συμμετάσχει μέχρι τώρα σε διαθεματικό πρόγραμμα, ποιος είχε την πρωτοβουλία γι'
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αυτό, και πώς έκριναν την όλη διαδικασία, δ) Να αξιολογηθεί η ενημέρωσή τους για 

το ΔΕΠΠΣ και την Ευέλικτη Ζώνη, καθώς και αν τάσσονται υπέρ της ένταξης του 

σχολείου τους στην Ευέλικτη Ζώνη, ε) Να διερευνηθεί αν υπάρχουν διαφορές, όσον 

αφορά τα παραπάνω, μεταξύ ανδρών - γυναικών, μεταξύ των ηλικιακών ομάδων, 

μεταξύ των ομάδων που σχηματίστηκαν ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας τους στην 

εκπαίδευση, μεταξύ των διαφορετικών ειδικοτήτων (δασκάλων , καθηγητών Φυσικής 

Αγωγής, μουσικών κλπ.), μεταξύ δασκάλων και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, μεταξύ 

αυτών που είχαν προηγούμενη συμμετοχή σε διαθεματικό πρόγραμμα και όσων όεν 

είχαν αυτή την εμπειρία.

Οριοθέτηση της έρευνας

Η έρευνά μας αφορά σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται στο Δημοτικό σχολείο. 

Για τη διενέργεια της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, κατάλληλα 

διαμορφωμένο στο οποίο απάντησαν οι εκπαιδευτικοί για μία μόνο φορά.

Οι «στάσεις» θεωρούνται σημαντικός παράγοντας, ο οποίος καθορίζει αν το 

άτομο θα εμπλακεί τελικά στη συγκεκριμένη διαδικασία (Ajzen & Fishbein, 1980: 

στο Αυγερινός και λοιποί). Με τον όρο «στάσεις» εννοούμε τα «πιστεύω», τις 

απόψεις, τις διαθέσεις και τις συμπεριφορές ενός ατόμου προς τη Διαθεματική 

προσέγγιση. Αυτός ο συνδυασμός δημιουργεί στο άτομο την προδιάθεση να αντιδρά 

με ευνοϊκό ή μη ευνοϊκό τρόπο απέναντι στη συγκεκριμένη προσέγγιση (Ajzen & 

Fishbein, 1980: στο Αυγερινός και λοιποί· Theodorakis, 1994· Fishbein & Ajzen, 

1975: στο Καβούρη, 1999).

Η έρευνά μας, επίσης, αφορά τη Διαθεματική προσέγγιση και, γενικότερα, τα 

διαθεματικά προγράμματα, όπου οι επιστημονικοί κλάδοι - μαθήματα χάνουν τα 

διακριτά τους όρια και η γνώση ενιαιοποιείται «γύρω από θέματα γενικότερου 

ενδιαφέροντος, θέματα που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα, τις εμπειρίες, τις 

ανάγκες των μαθητών». Δεν αποτέλεσαν αντικείμενο της έρευνάς μας οι απλές 

ενδοκλαδικές ενιαιοποιήσεις και οι διεπιστημονικές συνδέσεις και συσχετίσεις, οι 

οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του κάθε ανεξάρτητου 

επιστημονικού κλάδου - μαθήματος και οι οποίες, κατά την κρίση μας, θα πρέπει να 

αποτελούν βασικό μέλημα των εκπαιδευτικών στα πλαίσια των παραδοσιακών 

αναλυτικών προγραμμάτων.

Υιοθετήθηκαν οι παρακάτω ορισμοί: «Η Διαθεματική προσέγγιση στη 

διδασκαλία χαρακτηρίζεται από τη συνένωση θεμάτων και μαθημάτων διαφορετικοί
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επιστημονικών κλάδων, τα οποία στην παραδοσιακή πρακτική διδάσκονται 

ξεχωριστά, ξεκομμένα το ένα από το άλλο» (Βαρνάβα-Σκούρα, 1989).

Επίσης: «Στα διαθεματικά προγράμματα οι επιστήμες χάνουν τα διακριτά τους 

όρια και η γνώση οργανώνεται γύρω από θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, θέματα 

που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα, τις εμπειρίες και τις ανάγκες των μαθητών» 

(Ματσαγγούρας, 2003).

Περιορισμοί της έρευνας

Η συγκεκριμένη έρευνα διενεργήθηκε στο τέλος του διδακτικού έτους 2003- 

2004 (Μάιος - Ιούνιος). Το γεγονός αυτό λειτούργησε σε κάποιο βαθμό αρνητικά 

στην έρευνά μας διότι αρκετοί εκπαιδευτικοί δεν έδειξαν προθυμία να συμμετάσχουν 

σ' αυτήν λόγω του φόρτου εργασίας των τελευταίων ημερών. Ιδιαίτερο πρόβλημα 

παρουσιάστηκε με τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, οι οποίοι στην πλειοφηφία τους 

εργάζονται σε δύο ή περισσότερα σχολεία και οι οποίοι ήταν απασχολημένοι με τη 

διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων για τη λήξη του σχολικού έτους. Η συμμετοχή 

μικρού αριθμού εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ίσως αποτελεί περιορισμό στην έρευνά 

μας.

Ερευνητικές και Στατιστικές Υποθέσεις

Ερευνητική Υπόθεση 1

Υπάρχει διαφορά στις στάσεις, τις προθέσεις, τις απόψεις-αντιλήψεις, την 

πληροφόρηση και τις γνώσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών.

Μηδενική Υπόθεση 1

Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των τιμών των 

στάσεων, των προθέσεων, των απόψεων-αντιλήψεων, της πληροφόρησης και των 

γνώσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών.

Εναλλακτική Υπόθεση 1

Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των τιμών των 

στάσεων, των προθέσεων, των απόψεων-αντιλήψεων, της πληροφόρησης και των 

γνώσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών.

Ερευνητική Υπόθεση 2

Υπάρχει διαφορά στις στάσεις, τις προθέσεις, τις απόψεις-αντιλήψεις, την 

πληροφόρηση και τις γνώσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών των δύο διαφορετικών
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ηλικιακών ομάδων που σχηματίστηκαν με βάση το διάμεσο της ηλικίας τους (26-43 ετών 

και 43-59 ετών).

Μηδενική Υπόθεση 2

Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των τιμών των 

στάσεων, των προθέσεων, των απόψεων-αντιλήψεων, της πληροφόρησης και των 

γνώσεων μεταξύ των δύο ηλικιακών ομάδων που σχηματίστηκαν με βάση το διάμεσο της 

ηλικίας τους (26-43 ετών και 43-59 ετών).

Εναλλακτική Υπόθεση 2

Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των τιμών των 

στάσεων, των προθέσεων, των απόψεων-αντιλήψεων, της πληροφόρησης και των 

γνώσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών των δύο ηλικιακών ομάδων που σχηματίστηκαν με 

βάση το διάμεσο της ηλικίας τους (26-43 ετών και 43-59 ετών).

Ερευνητική Υπόθεση 3

Υπάρχει διαφορά στις στάσεις, τις προθέσεις, τις απόψεις-αντιλήψεις, την 

πληροφόρηση και τις γνώσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων.

Μηδενική Υπόθεση 3

Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των τιμών των 

στάσεων, των προθέσεων, των απόψεων-αντιλήψεων, της πληροφόρησης και των 

γνώσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων.

Εναλλακτική Υπόθεση 3

Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των τιμών των 

στάσεων, των προθέσεων, των απόψεων-αντιλήψεων, της πληροφόρησης και των 

γνώσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων.

Ερευνητική Υπόθεση 4

Υπάρχει διαφορά στις στάσεις, τις προθέσεις, τις απόψεις-αντιλήψεις, την 

πληροφόρηση και τις γνώσεις μεταξύ δασκάλων και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.

Μηδενική Υπόθεση 4

Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των τιμόιν των 

στάσεων, των προθέσεων, των απόψεων-αντιλήψεων, της πληροφόρησης και των 

γνώσεων μεταξύ δασκάλων και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.
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Εναλλακτική Υπόθεση 4

Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των τιμών των 

στάσεων, των προθέσεων, των απόψεων-αντιλήψεων, της πληροφόρησης και των 

γνώσεων μεταξύ δασκάλων και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.

Ερευνητική Υπόθεση 5

Υπάρχει διαφορά στις στάσεις, τις προθέσεις, τις απόψεις-αντιλήψεις, την 

πληροφόρηση και τις γνώσεις μεταξύ των ομάδων των εκπαιδευτικών που σχηματίστηκαν 

ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση (1-5 έτη, 6-10 έτη, 11-15 έτη, 16-20 

έτη, πάνω από 20 έτη).

Μηδενική Υπόθεση 5

Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των τιμών των 

στάσεων, των προθέσεων, των απόψεων-αντιλήψεων, της πληροφόρησης και των 

γνιοσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών που σχηματίστηκαν ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας 

στην εκπαίδευση.

Εναλλακτική Υπόθεση 5

Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των τιμών των 

στάσεων, των προθέσεων, των απόψεων-αντιλήψεων, της πληροφόρησης και των 

γνώσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών που σχηματίστηκαν ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας 

στην εκπαίδευση.

Ερευνητική Υπόθεση 6

Υπάρχει διαφορά στις στάσεις, τις προθέσεις, τις απόψεις-αντιλήψεις, την 

πληροφόρηση και τις γνώσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών που είχαν την εμπειρία 

διαθεματικού προγράμματος και αυτών που δεν είχαν αυτή την εμπειρία.

Μηδενική Υπόθεση 6

Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των τιμών των 

στάσεων, των προθέσεων, των απόψεων-αντιλήψεων, της πληροφόρησης και των 

γνώσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών που είχαν την εμπειρία διαθεματικού προγράμματος 

και αυτο'ιν που δεν είχαν αυτή την εμπειρία.

Εναλ/.ακτική Υπόθεση 6

Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των τιμών των 

στάσεων, των προθέσεων, των απόψεων-αντιλήψεων, της πληροφόρησης και των
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γνώσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών που είχαν την εμπειρία διαθεματικού προγράμματος 

και αυτών που δεν είχαν αυτή την εμπειρία.
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ορισμός

«Η Διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία χαρακτηρίζεται από τη συνένωση 

θεμάτων και μαθημάτων διαφορετικών επιστημονικών κλάδων, τα οποία στην 

παραδοσιακή πρακτική διδάσκονται ξεχωριστά, ξεκομμένα το ένα από το άλλο. Για 

παράδειγμα, με τη Διαθεματική προσέγγιση, γνωστικοί χώροι, όπως η ιστορία και η 

λογοτεχνία ή θέματα φυσικής, χημείας και βιολογίας ή φυσικής και οικονομίας 

διαπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία σε ένα ενιαίο γνωστικό σύνολο .... Η 

προσέγγιση αυτή ήταν και παλιότερα γνωστή με τον όρο “Ενιαία Συγκεντρωτική 

Διδασκαλία” (από τις αρχές του 20ού αιώνα)» (Βαρνάβα - Σκούρα, 1989).

Ένα απ' τα κύρια χαρακτηριστικά της Διαθεματικής προσέγγισης, λοιπόν, είναι 

η ενιαιοποίηση του περιεχομένου της διδασκαλίας, η οποία οργανώνεται με τέτοιο 

τρόπο ώστε το κάθε θέμα να αντιμετωπίζεται από διάφορες επιστημονικά οπτικές 

γωνίες (Βέικου, 2002· Δάλκος, 1998· Δουλαβέρας, 2002). Για να επιτευχθεί αυτό 

απαιτούνται προγράμματα, τα οποία καταργούν τα διακριτά μαθήματα ως πλαίσια 

οργάνωσης της σχολικής ύλης και προάγουν την ενιαιοποίησή της (Αλαχιώτης, 2002· 

Ματσαγγούρας, 2003· Ματσαγγούρας, 2002).

Έτσι, η διδασκαλία διαθεματικής μορφής υπερβαίνει τις διαχωριστικές γραμμές 

κάθε θεματικής περιοχής. Μ' αυτόν τον τρόπο ανακαλύπτεται η σχέση μεταξύ όλων 

των σχολικών θεμάτων, τα οποία αντιμετωπίζονται ως ενιαία και αδιάσπαστα. Αυτό 

που μαθαίνεται και εφαρμόζεται σε έναν τομέα του προγράμματος σπουδών 

συσχετίζεται μ' αυτά που μαθαίνονται σε άλλες περιοχές. Επίσης, η κάθε γνώση που 

αποκτάται σ' έναν τομέα του προγράμματος χρησιμοποιείται για να ενισχύει, να 

παρέχει επανάληψη και να επεκτείνει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που μαθαίνονται 

σε άλλες περιοχές του προγράμματος (Lake, 1994).

Άλλο, βασικό χαρακτηριστικό της Διαθεματικής προσέγγισης είναι οι μέθοδοι 

που χρησιμοποιούνται. Μπορούμε να πούμε ότι, η Διαθεματική προσέγγιση συνιστά 

καινοτομία τόσο ως προς το περιεχόμενο της διδασκαλίας το οποίο προσεγγίζεται ως 

κάτι το ενιαίο και αδιαίρετο, όσο και ως προς τις μεθόδους εργασίας, οι οποίες 

προάγουν την εργαστηριακή και ευρηματική μορφή διδασκαλίας (Βαρνάβα - 

Σκούρα, 1989- Δάλκος, 1998· Θεοφιλίδης, 1997).
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«Με τον όρο “Διαθεματική προσέγγιση” εννοούμε, λοιπόν, εκείνη τη μορφή 

διδασκαλίας κατά την οποία από τη μια το περιεχόμενο της διδασκαλίας 

ενιαιοποιείται και από την άλλη η διδασκαλία είναι εργαστηριακής και ευρηματικής 

μορφής» (Θεοφιλίδης, 1997).

Με τη Διαθεματική προσέγγιση οι διάφορες ενότητες συνδέονται μεταξύ τους 

και η μάθηση αντιμετωπίζεται με έναν σφαιρικό τρόπο. Μ' αυτό τον τρόπο γίνεται 

αποδεκτή η αλληλεπιδραστική διαδικασία της μάθησης (Τσαπακίδου και συνεργάτες,

2001).
Στόχος ενός διαθεματικού προγράμματος, το οποίο συνδυάζει δύο ή 

περισσότερες θεματικές περιοχές, θα πρέπει να είναι η ενισχυμένη μάθηση και στις 

δύο περιοχές (Werner, 1999).

Συνοψίζοντας, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι η Διαθεματική προσέγγιση 

παραπέμπει σε μια μορφή διδασκαλίας, στην οποία χρησιμοποιούνται ενεργητικές 

και ανακαλυπτικές μέθοδοι και στην οποία «γκρεμίζονται» τα όρια μεταξύ των 

ανεξάρτητων επιστημονικών κλάδων - μαθημάτων, συνενώνονται μεταξύ τους με 

σκοπό την ενιαιοποίηση του περιεχομένου της γνώσης, την αντιμετώπιση του ίδιου 

θέματος από διαφορετικές επιστημονικές σκοπιές, την ενισχυμένη μάθηση σε κάθε 

τομέα. Σε μια τέτοια διδασκαλία προτεραιότητα έχει το υπό μελέτη θέμα και όχι οι 

ανεξάρτητοι επιστημονικοί κλάδοι - μαθήματα.

Ορολογία

Οι επιστήμονες που υποστηρίζουν ότι η οργάνωση της σχολικής γνώσης σε 

διακριτά μαθήματα συντελεί στο να αποκτούν οι μαθητές ένα σύνολο 

κατακερματισμένων γνώσεων, ασύνδετων μεταξύ τους που δεν τους βοηθούν να 

αποκτήσουν ενιαία αντίληψη για τον κόσμο, υποστηρίζουν ότι είναι απαραίτητο να 

υπάρχει συνοχή, συσχέτιση και ενιαιοποίηση της σχολικής γνώσης, που μπορεί να 

είναι ενδοκλαδική, αλλά και διακλαδική. Ειδικοί προτείνουν διάφορες μορφές 

οργάνωσης της σχολικής γνώσης ώστε να επιτευχθεί η απαιτούμενη συνοχή, 

συσχέτιση και ενιαιοποίηση. Για να προσδιοριστούν αυτές οι διαφορετικές 

προσεγγίσεις χρησιμοποιούνται διάφοροι όροι, ενώ συχνά δεν αποδίδεται σε 

κάποιους απ' αυτούς η ίδια σημασία από όλους όσοι τους χρησιμοποιούν 

(Ματσαγγούρας, 2003).

Όπως προέκυψε από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, υπάρχει 

γενικά ασάφεια και σύγχυση όσον αφορά την ορολογία που χρησιμοποιείται διεθνώς
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για να προσδιοριστούν οι διαφορετικές μορφές ενδο-κλαδικής και δια-κλαδικής 

συνοχής, συσχέτισης, συνδυασμού, μετασχηματισμού και ενιαιοποίησης της 

σχολικής γνώσης (Ματσαγγούρας, 2003). Οι όροι όιεπιστημονικότητα και 

διαθεματικότητα είναι δυο όροι που συγχέονται και, συχνά χρησιμοποιούνται ως 

έννοιες ταυτόσημες ή συνώνυμες.

Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (2003), οι όροι που χρησιμοποιούνται είναι 

συγγενείς, αλλά όχι συνώνυμοι και ταυτόσημοι. Στη διεθνή βιβλιογραφία 

συνηθέστεροι είναι οι όροι integrated curriculum (=ενιαιοποιημένο πρόγραμμα), 

inter-disciplinary curriculum (=διεπιστημονικό πρόγραμμα). Λιγότερο γνωστοί είναι 

οι όροι thematic integration (=θεματική ενιαιοποίηση), integrated thematic 

curriculum, integrated themes, cross curricular themes, που αντιστοιχούν στους 

ελληνικούς όρους διαθεματικό πρόγραμμα και διαθεματικότητα. Οι όροι αυτοί 

παραπέμπουν σε τύπους προγραμμάτων σπουδών διαφορετικής φιλοσοφίας, 

οργάνωσης και περιεχομένου.

Εκτός από τους ανωτέρω όρους στην διεθνή βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται 

και όροι όπως: multi-disciplinarity, trans-disciplinarity, super-disciplinarity, cross- 

disciplinarity. Όλοι αυτοί οι όροι παραπέμπουν σε προγράμματα σπουδών στα οποία 

χρησιμοποιούνται έννοιες, μεθοδολογία και γνώσεις από διαφορετικές επιστήμες, για 

να βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν ένα θέμα, ζήτημα ή πρόβλημα.

Για τον Ματσαγγούρα (2003) οι όροι «διαθεματικό» και «διεπιστημονικό» 

πρόγραμμα που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη ελληνική βιβλιογραφία είναι σαφείς 

και διακριτοί και δεν θα πρέπει να συγχέονται. Ο όρος inter-disciplinarity αποδίδεται 

ως διεπιστημονικότητα και ο όρος integration ως ενιαιοποίηση ή διαθεματική 

ενιαιοποίηση για να αποδοθούν και οι συγγενείς αγγλόφωνοι όροι integration, 

thematic teaching, integrated day, topic work, cross curricular themes, unit teaching 

κλπ.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η διαθεματικότητα και η διεπιστημονικότητα είναι 

θεωρητικές αρχές που σχετίζονται με την οργάνωση του αναλυτικού προγράμματος. 

Η μεν διεπιστημονικότητα διατηρεί τα διακριτά μαθήματα ως πλαίσια οργάνωσης της 

σχολικής ύλης, η δε διαθεματικότητα τα καταλύει.

Διεπιστηαονικότητα και Διαθειιατικότητα

«Η διεπιστημονικότητα είναι θεωρητική αρχή οργάνωσης του αναλυτικού 

προγράμματος που διατηρεί τα διακριτά μαθήματα με τα ιδιαίτερα προσδιοριστικά
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τους, αλλά επιχειρεί με ποικίλους τρόπους, τεχνικές και προσεγγίσεις να κάνει 

διασυνδέσεις και συσχετίσεις μεταξύ του περιεχομένου των διαφορετικών 

μαθημάτων, προκειμένου να εξασφαλίσει πληρέστερη και σφαιρικότερη μελέτη του 

περιεχομένου των μαθημάτων» (Ματσαγγούρας, 2003). Συνεπώς, τα διεπιστημονικά 

προγράμματα διατηρούν τα διακριτά μαθήματα. Για να αποκατασταθεί η εσωτερική 

ενότητα της γνώσης και η ολιστική θεώρηση του κόσμου, επιχειρούν συσχετίσεις 

και διασυνδέσεις μεταξύ αυτών των διακριτών μαθημάτων.

Η διαθεματικότητα «καταλύει τα διακριτά μαθήματα ως πλαίσια οργάνωσης 

της σχολικής γνώσης, παραθεωρεί τις προτεραιότητές τους και τις εσωτερικές δομές 

τους, και επιχειρεί να προσεγγίσει τη σχολική γνώση ενιαιοποιημένη, όπως 

προκύπτει από τη σφαιρική μελέτη θεμάτων καθολικού ενδιαφέροντος και μείζονος 

σημασίας για τον πολιτισμό». Στα διαθεματικά προγράμματα σπουδών 

προτεραιότητα έχουν τα διάφορα θέματα τα οποία εξετάζονται και τα οποία για να 

γίνουν κατανοητά, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν γνώσεις από 

διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους (Ματσαγγούρας, 2003).

Στα διαθεματικά προγράμματα η γνώση δεν εμφανίζεται κατακερματισμένη και 

περιχαρακωμένη στα πλαίσια ανεξάρτητων διδακτικών αντικειμένων, αλλά 

ενιαιοποιημένη γύρω από ερωτήματα, ζητήματα, ενδιαφέροντα και προβλήματα. 

(Ματσαγγούρας, 2003). Η διαθεματικότητα καταλύει μεν τα ανεξάρτητα μαθήματα, 

αλλά δεν καταργεί και τις γνώσεις των μαθημάτων αυτών, τις οποίες οργανώνει σε 

θεματικές ενότητες γενικότερου ενδιαφέροντος (Παναγάκος, 2002).

Η διαθεματικότητα μπορεί να θεωρηθεί ως μια έννοια ευρύτερη της 

διεπιστημονικότητας (Αλαχιώτης, 2002β· Αλαχιώτης, 2002δ). Χαρακτηριστικά 

αναφέρεται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. (Φ.Ε.Κ. 303/13-3-2003, τεύχος Β' σελ. 3737-38) και 

στον Α' τόμο με τίτλο: Διαθεματικά Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Σεπτ.

2002), σελ. 10-11 «η Διαθεματική προσέγγιση είναι ένας όρος γενικότερος του όρου 

διεπιστημονικότητα και δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να συγκροτήσει ένα ενιαίο 

σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων, μια ολιστική εν πολλοίς αντίληψη της γνώσης, 

που του επιτρέπει να διαμορφώνει προσωπική άποψη για θέματα των επιστημών...».

Όπως ήδη αναφέρθηκε, συχνά υπάρχει σύγχυση όσον αφορά τους δύο όρους, 

που χρησιμοποιούνται στη βιβλιογραφία. Συχνά ορίζονται με τον ίδιο τρόπο και 

ταυτίζονται ως έννοιες. Ο ορισμός «εξέταση - πραγμάτευση ενός θέματος από 

διαφορετικές επιστημονικά οπτικές γωνίες», αποδίδεται και στις δύο προσεγγίσεις.
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Πράγματι οι όροι «διεπιστημονικότητα» και «διαθεματικότητα», άλλοτε μπορεί 

να ταυτίζονται και άλλοτε διαφοροποιούνται. Ταυτίζονται, όταν η έννοια που 

εξετάζεται προσεγγίζεται μέσα από τη συμβολή πολλών επιστημών και 

διαφοροποιούνται, όταν το θέμα που εξετάζεται απαιτεί, εκτός από επιστημονικές 

προσεγγίσεις και μη επιστημονικές, όπως π.χ. τη συμβολή της τέχνης. Μπορεί να 

ισχυριστεί κανείς ότι η διαθεματικότητα επικαλύπτει τη διεπιστημονικότητα 

(Αλαχιώτης, 2002β· Αλαχιώτης, 2002δ· Παναγάκος, 2002).

Έτσι, θα πρέπει να γίνεται λόγος για «διεπιστημονικότητα», όταν διατηρείται το 

περιεχόμενο των επιμέρους επιστημών ή των ενιαιοποιημένων επιστημονικών 

κλάδων, και σε επίπεδο προγραμμάτων, και σε επίπεδο διδασκαλίας. Αντίθετα, η 

«διαθεματικότητα» προσδιορίζει τα προγράμματα εκείνα, τα οποία καταργούν την 

οργάνωση με βάση τις επιστήμες και η οργάνωσή τους βασίζεται σε «εννοιολογικά 

σχήματα», «θέματα» που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες των 

μαθητών. Μια τέτοια οργάνωση παραπέμπει στην υιοθέτηση διερευνητικών 

διδακτικών προσεγγίσεων που στηρίζονται στην παρατήρηση, τον προβληματισμό, 

την έρευνα, την επίλυση προβλημάτων (Δάλκος, 2002).

Μπορούμε να πούμε, επίσης, ότι αναφερόμαστε στη διεπιστημονική 

προσέγγιση ενός θέματος όταν για την ανάλυση, κατανόηση και ερμηνεία του 

εμπλέκονται το σύνολο των επιστημονικών πεδίων, ενώ μιλάμε για διαθεματική 

προσέγγιση όταν εμπλέκονται διάφορα γνωστικά αντικείμενα, τα οποία προσφέρουν 

διαφορετικές οπτικές γωνίες για το θέμα που εξετάζεται (Παπατσίμπα, 2002). Στη 

Διαθεματική διδασκαλία «η πραγμάτευση ενός θέματος από διάφορες επιστημονικές 

οπτικές γωνίες», πραγματοποιείται με τη διαδικασία των projects, μια διαδικασία 

εργαστηριακής και ανακαλυπτικής μορφής. Τα διάφορα θέματα τίθενται με τη μορφή 

προβλημάτων τα οποία αναλαμβάνουν οι μαθητές να διερευνήσουν δουλεύοντας 

ομαδικά και συνεργαζόμενοι μεταξύ τους (Βέικου, 2002).

Στη σύγχυση που επικρατεί σχετικά με τον ορισμό της διεπιστημονικής 

διδασκαλίας και τον όρο που χρησιμοποιείται για να περιγράφει αυτή τη στρατηγική 

αναφέρονται και οι Cone & Cone (1999). Σύμφωνα με το άρθρο τους, άλλοι την 

ονομάζουν ενιαιοποιημένη, πολυεπιστημονική κλπ. (integrated, cross-disciplinary, 

multidisciplinary). Η διεπιστημονική διδασκαλία είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία 

στην οποία περιλαμβάνονται δύο ή περισσότερες θεματικές ενότητες με σκοπό την 

ενίσχυση της μάθησης σε κάθε μία από αυτές. Είναι σημαντικό η έννοια της 

διεπιστημονικής διδασκαλίας να αναγνωρίζει την ολότητα και μοναδικότητα της
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κάθε θεματικής ενότητας καθώς και τις σχέσεις ανάμεσα στις επιστήμες (Cone & 

Cone 1999· Cone et all, 1998· Donnelly, 1999)

O Jacobs (1989) καθορίζει τη διεπιστημονική διδασκαλία και μάθηση ως μια 

διαδικασία στην οποία συνειδητά εφαρμόζεται η μεθοδολογία και η γλώσσα από 

περισσότερες από μια επιστήμες για να εξεταστεί ένα κεντρικό θέμα ή πρόβλημα. Ο 

Hope (1994) ορίζει τη διεπιστημονική μάθηση ως αμοιβαία επίδραση ανάμεσα σε 

δύο ή περισσότερες επιστήμες (Cone & Cone, 1999).

Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι: α) Στη Διεπιστημονική προσέγγιση 

διατηρούνται οι διακριτοί επιστημονικοί κλάδοι - μαθήματα ως πλαίσια οργάνωσης 

της σχολικής ύλης, ενώ στη Διαθεματική προσέγγιση καταλύονται. β) Στη 

Διεπιστημονική προσέγγιση προτεραιότητα έχουν οι ανεξάρτητοι επιστημονικοί 

κλάδοι - μαθήματα, ενώ στη Διαθεματική προσέγγιση προτεραιότητα έχουν τα υπό 

μελέτη θέματα, γ) Στη Διεπιστημονική προσέγγιση για τη μελέτη ενός θέματος 

εμπλέκονται δύο ή περισσότεροι επιστημονικοί κλάδοι - μαθήματα, ενώ στη 

Διαθεματική προσέγγιση, εκτός των επιστημονικών κλάδων, μπορεί να εμπλακούν οι 

τέχνες ή οποιαδήποτε άλλα γνωστικά αντικείμενα, δ) Οι δύο έννοιες ταυτίζονται, 

όταν για την εξέταση ενός θέματος απαιτείται μόνο η συμβολή διαφόρων 

επιστημονικών πεδίων.

αναλυτικά Ποογράιιματα - Μοντέλα Διεπιστπαονικών και Διαθειιατικών 

προσεγγίσεων

Όπως προκύπτει από τους ορισμούς στα διεπιστημονικά και διαθεματικά 

προγράμματα επιχειρούνται συσχετίσεις και διασυνδέσεις μεταξύ των γνωστικών 

αντικειμένων των διαφόρων επιστημονικών κλάδων και τομέων που στα 

παραδοσιακά προγράμματα εξετάζονται ως διαφορετικά «μαθήματα». Συνεπώς 

απαιτούνται νέου τύπου αναλυτικά προγράμματα, τα οποία θα διαφέρουν απ' τα 

παραδοσιακά ως προς το είδος και το περιεχόμενο των γνώσεων, τον τρόπο 

οργάνωσής τους και τις προσεγγίσεις. Υπάρχει ποικιλία προτάσεων για το πώς πρέπει 

να οργανώνονται τα αναλυτικά προγράμματα ώστε να υπάρχει δυνατότητα για 

διασυνδέσεις, συσχετίσεις και μετασχηματισμούς μεταξύ των διαφόρων 

επιστημονικών κλάδων με σκοπό να γίνεται ευκολότερα αντιληπτή από τους μαθητές 

η σχολική γνώση, να ενιαιοποιείται και να συνδέεται με τα προσωπικά τους βιώματα 

και τις πραγματικές καταστάσεις ζωής.
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Υπάρχουν αναλυτικά προγράμματα στα οποία διατηρούνται τα διακριτά 

αυτοτελώς διδασκόμενα μαθήματα και άλλα που προτείνουν την κατάργηση των 

διακριτών μαθημάτων και την οργάνωση της σχολικής γνώσης γύρω από σημαντικά 

θέματα, ζητήματα, προβλήματα. Τα διάφορα διεπιστημονικά και διαθεματικά 

προγράμματα που προτείνονται απηχούν τις διαφορετικές αντιλήψεις των διαφόρων 

ειδικών για την τύχη των ανεξάρτητων μαθημάτων ως πλαισίων οργάνωσης της 

σχολικής γνώσης. (Ματσαγγούρας, 2003)

Οι διαφορετικές μορφές οργάνωσης των αναλυτικών προγραμμάτων κινούνται 

σ' ένα συνεχές το οποίο αρχίζει με τα παραδοσιακά προγράμματα, στα οποία 

διατηρούνται τα ανεξάρτητα αυτοτελή μαθήματα και με τα οποία δεν επιδιώκεται 

συνειδητά καμιάς μορφής συσχέτιση μεταξύ των γνωστικών αντικειμένων που 

διδάσκονται στους μαθητές.

Στη συνέχεια τοποθετούνται τα προγράμματα με διεπιστημονικές προσεγγίσεις 

τα οποία διακρίνονται σ' εκείνα που επιδιώκουν μόνο την ενδο-κλαδική συνοχή και 

σ' εκείνα που επιδιώκουν και δια-κλαδική διασύνδεση. Τέλος το συνεχές 

ολοκληρώνεται με τις διαθεματικές ενιαιοποιήσεις οι οποίες επιδιώκουν την 

κατάλυση των ορίων μεταξύ των διαφόρων επιστημονικών κλάδων που εκφράζονται 

με τα διαφορετικά μαθήματα και την ενιαιοποίηση της γνώσης γύρω από θέματα, 

ζητήματα, προβλήματα γενικότερου ενδιαφέροντος (Ματσαγγούρας, 2003· 

Ματσαγγούρας, 2002· Παναγάκος, 2002).

Οι υποστηρικτές των προσεγγίσεων ενδο-κλαδικής συνοχής (intra-disciplinary) 

αποδέχονται την ύπαρξη ξεχωριστών διδακτικών αντικειμένων στο αναλυτικό 

πρόγραμμα, αλλά τονίζουν την ανάγκη ύπαρξης εσωτερικής συνοχής και 

ενιαιοποίησης της γνώσης, στα πλαίσια των επιμέρους διδακτικών ενοτήτων, αλλά 

και των διδακτικών αντικειμένων γενικότερα (Χατζηγεωργίου, 1998). Για το λόγο 

αυτό πιστεύουν ότι το σχολείο πρέπει να χρησιμοποιεί προσεγγίσεις που μπορούν να 

προωθήσουν αυτή την ενδοκλαδική συνοχή ώστε να προστατεύεται η σχολική γνώση 

από την αποσπασματικότητα. Σ' αυτές τις προσεγγίσεις δεν καταλύονται τα 

ανεξάρτητα και αυτοτελώς διδασκόμενα μαθήματα, αλλά η προσπάθεια εστιάζεται 

στην εσωτερική ενιαιοποίηση της γνώσης στα πλαίσια κάθε επιστημονικού κλάδου 

(intra-disciplinary integration). Αυτό αποτελεί κατακόρυφη συσχέτιση της γνώσης 

και προϋπόθεση για κάθε είδους διακλαδικές συναρτήσεις. Έτσι η ενδο-κλαδική 

ενιαιοποίηση θεωρείται απαραίτητη και από εκείνους που ενδιαφέρονται ν' 

αποκτήσουν εσωτερική συνοχή οι διακριτοί κλάδοι, και από εκείνους που θεωρούν
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απαραίτητες τις δια-κλαδικές συσχετίσεις (Ματσαγγούρας, 2003· Ματσαγγούρας, 

2002).

Οι διεπιστημονικές προσεγγίσεις επιδιώκουν οριζόντιας μορφής συσχετίσεις 

μεταξύ των διαφορετικών επιστημονικών κλάδων, οι οποίοι στα αναλυτικά 

προγράμματα εκφράζονται με τα ανεξάρτητα και αυτοτελώς διδασκόμενα μαθήματα. 

Οι υποστηρικτές αυτών των προσεγγίσεων πιστεύουν ότι οι γνώσεις δεν πρέπει να 

διδάσκονται έξω από τις δομές των επιστημών απ' τις οποίες προήλθαν, γι' αυτό 

τάσσονται υπέρ της διατήρησης των διακριτών «μαθημάτων» στα οποία, αφού 

εξασφαλιστεί η εσωτερική συνοχή και αναδειχθούν οι δομές τους, προχωρούν σε 

οριζόντιας μορφής συναρτήσεις μεταξύ των διαφορετικών επιστημονικών κλάδων 

(inter-disciplinary approach). Μ' αυτόν τον τρόπο πιστεύουν ότι μπορεί να 

ξεπεραστεί το πρόβλημα της αποσπασματικότητας της γνώσης που αποκτιέται στο 

σχολείο και να διαφανεί η ενότητα και η πολλαπλότητά της.

Στα αναλυτικά προγράμματα οι διεπιστημονικές προσεγγίσεις, ανάλογα με το 

βαθμό και τον τρόπο συσχέτισης των επιστημονικών κλάδων, μπορούν να πάρουν 

διαφορετικές μορφές.

Στην πιο απλή μορφή διατηρούνται τα διακριτά μαθήματα, αλλά και για τη 

σφαιρικότερη μελέτη των διαφόρων διδακτικών αντικειμένων, όταν κρίνεται 

απαραίτητο, συμπράττουν όμοροι επιστημονικοί κλάδοι.

Στην πιο προωθημένη τους μορφή οι διεπιστημονικές προσεγγίσεις οδηγούν 

στη δημιουργία νέων επιστημονικών κλάδων από τη σύμπραξη άλλων. Οι νέοι 

επιστημονικοί κλάδοι έχουν τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά., υπερβαίνουν 

τους κλάδους απ' τους οποίους προήλθαν (Mazzotti, 2001: στο Ματσαγγούρας,

2003) και δεν αποτελούν απλό άθροισμα των κλάδων αυτών. Οι κλάδοι αυτοί 

διεκδικούν ανεξάρτητη και αυτοτελή θέση στο αναλυτικό πρόγραμμα'9.

Οι τελευταίες αυτές προωθημένης μορφής διεπιστημονικές προσεγγίσεις 

αποτελούν τον κρίκο σύνδεσης με τις διαθεματικές προσεγγίσεις, σύμφωνα με τις 

οποίες η σχολική γνώση οργανώνεται γύρω από σημαντικά θέματα, ζητήματα και 

προβλήματα γενικότερου ενδιαφέροντος (Ματσαγγούρας, 2003· Ματσαγγούρας, 

2002). 19

19 Οι διεπιστημονικές προσεγγίσεις αποτελούν μέρος του συνεχούς που ξεκινάει με την ύπαρξη 
ανεξάρτητων και αυτοτελώς διδασκόμενων «μαθημάτων» στα αναλυτικά προγράμματα και φτάνει μέχρι την 
κατάλυση των διακριτών ορίων μεταξύ των «μαθημάτων» και υιοθέτηση προωθημένης μορφής 
διαθεματικότητας, όπου η σχολική γνώση οργανώνεται γύρω από σημαντικά θέματα, ζητήματα, 
προβλήματα.
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Όπως προκύπτει απ' τη βιβλιογραφία, δεν έχει δοθεί ενιαία απάντηση για το 

πόσα και ποια επίπεδα-μοντέλα διεπιστημονικότητας υπάρχουν^.

Ο Cone (1998) και οι συνεργάτες του αναφέρουν ότι τα τελευταία χρόνια οι 

ειδικοί στο σχεδίασμά των προγραμμάτων σπουδών προτείνουν μια ποικιλία 

μοντέλων που ακολουθούν προσεγγίσεις ενιαιοποίησης της γνώσης. Ο Nielsen 

(1989) πρότεινε μια ιεραρχική αλληλουχία μοντέλων, η οποία περνάει από τις απλές 

και συγκεκριμένες έννοιες, όπως το κλίμα και τα ζώα, σε πιο αφηρημένες έννοιες 

όπως η αλλαγή, η ποικιλία κλπ. Η Fogarty (1991) πρότεινε μια σειρά δέκα μοντέλων 

διεπιστημονικής διδασκαλίας, η οποία ξεκινάει με την ενδο-κλαδική ενιαιοποίηση, 

συνεχίζει με μοντέλα που ενσωματώνουν πολλά διαφορετικά θέματα από 

διαφορετικούς κλάδους και τελειώνει με μοντέλα στα οποία δρουν οι μαθητές. Η 

Fogarty θεωρεί σημαντικό να εξασφαλίζεται πρώτα η ενδο-κλαδική συνοχή και στη 

συνέχεια να επιδιώκονται διεπιστημονικές συνδέσεις. Για την Fogarty το να συνδέεις 

ιδέες σε μια θεματική ενότητα επιτρέπει στους μαθητές και τις μαθήτριες να 

επαναλαμβάνουν και να αφομοιώνουν σταδιακά τις ιδέες κι αυτό διευκολύνει το 

πέρασμα στη Διεπιστημονική διδασκαλία (Cone, 1998).

Οι διεπιστημονικές προσεγγίσεις ξεκινούν από την απλή παράλληλη εξέταση κάποιου ύεματτχ 
από περισσότερα του ενός «μαθήματα», προχωρούν σε προωθημένες μορφές όπου επιδιώκουν συνθέσεις και 
μετασχηματισμούς. Α. Προσεγγίσεις Διεπιστημονικής συσχέτισης: α) Στην πρώτη περίπτωση, στην πιο απλή 
μορφή διεπιστημονικής συσχέτισης, τα διακριτά και αυτοτελώς διδασκόμενα μαθήματα διατηρούνται στο 
αναλυτικό πρόγραμμα αλλά γίνεται προσπάθεια ώστε να συμπέσει χρονικά στο ωρολόγιο πρόγραμμα η 
διδασκαλία διδακτικών ενοτήτων που εξετάζονται από διαφορετικούς, συγγενείς κλάδους. Με τα 
προγράμματα αυτά που είναι προγράμματα παράλληλης οργάνωσης αναφέρονται συνειδητά στο ίδιο θέμα 
διαφορετικά μαθήματα και αναμένεται να γίνουν από τους μαθητές αυθόρμητα και αυτόματα οι ανάλογες 
συναρτήσεις. Στην περίπτωση αυτή επιδιώκονται ελάχιστες διεπιστημονικές συσχετίσεις, τα γνωστικά 
αντικείμενα λειτουργούν παράλληλα και συμπληρωματικά μεταξύ τους, β) Άλλη μορφή διεπιστημονικής 
συσχέτισης αποτελεί η συνδιδασκαλία δύο ή τριών συγγενών μαθημάτων την ίδια διδακτική ώρα με σκοπό, 
άλλοτε να ενισχυθεί το ένα από τα δύο μαθήματα με το δεύτερο να παίζει επικουρικό ρόλο, και άλλοτε να 
ενισχυθούν και τα δύο μαθήματα. Β. Προσεγγίσεις Διεπιστημονικής σύνθεσης: α) Προσέγγιση
Διεπιστημονικής διάχυσης: στην προσέγγιση αυτή ένα νέο γνωστικό αντικείμενο «διαχέεται» ή 
«συνυφαίνεται» σε όλα τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος π.χ. Αγωγή Υγείας, Αγωγή 
Καταναλωτή, Περιβαλλοντική Εκπ/ση, παραγωγή λόγου κλπ. β) Προσέγγιση διεπιστημονικής 
Διασταύρωσης: Το περιεχόμενο ενός τομέα εξετάζεται κι από τη σκοπιά ενός άλλου π.χ. Τα μαθηματικά και 
η φυσική της μουσικής γ) Προσέγγιση Υβριδικών Διεπιστημονικών κλάδων: Για να κατανοήσουν οι μαθητές 
πολύπλοκα θέματα απαιτείται η σύμπραξη πολλών επιστημών. Από τη σύμπραξη δημιουργείται ένα νέο 
αυτόνομο διδακτικό αντικείμενο που διεκδικεί χρόνο και θέση στο αναλυτικό πρόγραμμα. Π.χ. 
Πολυπολιτισμική Εκπ/ση, Περιβαλλοντική Εκπ/ση, Αγωγή Υγείας, Ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Γ) 
Προσεγγίσεις Διεπιστημονικών Μετασχηματισμών (tram-disciplinarity). Αποτελούν το ακρώτατο όριο των 
διεπιστημονικών προσεγγίσεων και προωθημένες μορφές διεπιστημονικότητας. Υπάρχει: α) Προσέγγιση 
Διεπιστημονικών Μακροεννοιών και Μακρογενικεύσεων β) Προσέγγιση Διεπιστημονικών
Μακροδεξιοτήτων (Ματσαγγούρας, 2003).
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O Cone (1998) και οι συνεργάτες του υποστηρίζουν ότι η ποικιλία 

διαφορετικών επιλογών που πρότεινε η Fogarty για να εκφράσει τις διαφορετικές 

μορφές διεπιστημονικής διδασκαλίας, παρόλο που είναι χρήσιμη, προκαλεί σύγχυση. 

Οι ίδιοι προτείνουν τρία μοντέλα που λειτουργούν σε ένα συνεχές από το πιο απλό 

στο πιο πολύπλοκο. Τα τρία μοντέλα που προτείνουν είναι: το συνδετικό (connected), 

το κοινό (shared), το συνεργατικό (partnership). Κάθε ένα από τα μοντέλα είναι 

σχεδιασμένο για να δίνει στο δάσκαλο τη δομή που χρειάζεται για να συνδέσει τη μία 

ενότητα με την άλλη. Ο εκπαιδευτικός, ανάλογα με τους στόχους που θέτει σε κάθε 

διδασκαλία, μπορεί να επιλέξει το κατάλληλο μοντέλο για να τους επιτύχει.

Στο συνδετικό μοντέλο (connected) κυρίαρχο ρόλο έχουν οι δεξιότητες, τα 

θέματα, οι ιδέες ενός επιστημονικού κλάδου και χρησιμοποιούνται στοιχεία από 

άλλους κλάδους για να ενισχυθεί και να επεκταθεί η μαθησιακή εμπειρία. Αυτό το 

μοντέλο χρησιμοποιείται πολύ από τους δασκάλους γιατί αισθάνονται άνετα, 

οργανώνουν τη διδασκαλία τους ανεξάρτητα, διαλέγουν το περιεχόμενο των 

συσχετίσεων και συνδέσεων στις οποίες θα προβούν και προγραμματίζουν το 

μάθημα όποτε θέλουν.

Στο κοινό μοντέλο (shared) δύο ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί, διαφορετικών 

ειδικοτήτων, συνεργάζονται για να διδάξουν ένα θέμα, προσφέροντας στους μαθητές 

τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο θέμα από διάφορες οπτικές 

γωνίες ώστε να αποκτήσουν πιο ολοκληρωμένη άποψη. Στο μοντέλο αυτό μπορεί να 

υπάρχει ταυτόχρονη παρουσίαση του θέματος από τους εκπαιδευτικούς που 

συνεργάζονται, στην ίδια αίθουσα ή σε διαφορετικές αίθουσες αλλά σε παράλληλο 

χρόνο. Είναι φανερό ότι στο μοντέλο αυτό απαιτείται συντονισμός των 

εκπαιδευτικών για να οργανώσουν έτσι τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων τους ώστε 

να τους δίνεται η δυνατότητα για συνεργασίες και συνεξέταση παρόμοιων θεμάτων.

Το συνεργατικό μοντέλο (partnership) καθορίζεται από την ίση εκπροσώπηση 

δύο ή περισσότερων κλάδων στην ύλη. Οι δεξιότητες και οι έννοιες δύο ή 

περισσότερων κλάδων συνεξετάζονται έτσι ώστε η μάθηση να γίνεται ταυτόχρονα 

και οι μαθητές/τριες να αποκτήσουν ενιαία αντίληψη. Η διδασκαλία, σύμφωνα μ' 

αυτό το μοντέλο, είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των εκπαιδευτικών οι οποίοι 

διδάσκουν την ίδια στιγμή στην ίδια αίθουσα. Απαιτείται σχεδιασμός, προθυμία για 

συνεργασία και προσπάθεια να βρεθούν οι συνδέσεις ανάμεσα στα θέματα. Αυτό το 

μοντέλο προκαλεί τους εκπαιδευτικούς να δουν τη σχολική ύλη από διαφορετική 

σκοπιά.
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Όπως αναφέρθηκε ήδη, ον διαθεματικές προσεγγίσεις απαιτούν προγράμματα 

τα οποία τοποθετούνται στο ανώτατο όριο του συνεχούς της διεπιστημονικότητας - 

διαθεματικότητας. Τα προγράμματα αυτά είναι θεματοκεντρικά διότι η σχολική 

«ύλη» οργανώνεται γύρω από θέματα προσωπικού, κοινωνικού ή επιστημονικού 

ενδιαφέροντος, γύρω από ζητήματα που προκαλούν προβληματισμούς και διλήμματα 

στα άτομα και αντιπαραθέσεις στην κοινωνία και, τέλος, γύρω από προβληματικές 

καταστάσεις που απαιτούν λύση. Επίσης, είναι «καταστασιακά προγράμματα» διότι 

η μάθηση επιτυγχάνεται μέσα σε αυθεντικά πλαίσια (Ματσαγγούρας, 2003· 

Ματσαγγούρας, 2000α· Φλουρής, 1995α).

Αυτό σημαίνει ότι το σχολείο δεν περιορίζεται μόνο μέσα στις σχολικές τάξεις. 

Υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ σχολείου και τοπικής κοινωνίας, κατά την 

οποία, αφενός το σχολείο ανοίγεται προς την τοπική κοινωνία όπου συναντά τα υπό 

μελέτη θέματα σε αυθεντικά πλαίσια και, αφετέρου δέχεται πρόσωπα της τοπικής 

κοινωνίας, τα οποία έχουν εμπειρία και γνώσεις στο υπό μελέτη θέμα (Βαρνάβα- 

Σκούρα, 1989· Ματσαγγούρας, 2003).

Στην κατάργηση των διακριτών μαθημάτων στη Διαθεματική προσέγγιση 

αναφέρεται και ο Θεοφιλίδης (1997), ο οποίος υποστηρίζει ότι τη θέση των 

ξεχωριστών μαθημάτων την παίρνει εργασία διαθεματικής μορφής που σχετίζεται 

συγχρόνως με διαφορετικά μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος. Το ωρολόγιο 

πρόγραμμα σ' αυτή την περίπτωση παύει να ισχύει με την παραδοσιακή του μορφή. 

Επίσης ο Θεοφιλίδης (1997) αναφέρει ότι είναι δυνατόν οι μαθητές να εργαστούν με 

βάση τη Διαθεματική προσέγγιση για μια χρονική περίοδο, ακόμη και στα πλαίσια 

του παραδοσιακού προγράμματος, των διακριτών μαθημάτων.

ΙΙεριεγόιιενο της διδασκαλίας και Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στα 

Διαθερατικά προγράιιιιατα

Στα διαθεματικά προγράμματα τίθενται τα ερωτήματα: α) Γύρω από ποια 

θέματα θα πρέπει να οργανώνεται η σχολική γνώση και με ποια σειρά, β) Ποιες 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις είναι προσφορότερες για την επιτυχία των στόχων που 

τίθενται στη διδασκαλία διαθεματικής μορφής.

Ο Θεοφιλίδης (1997) αναφέρει ότι η Διαθεματική προσέγγιση συνιστά 

καινοτομία και ως προς το περιεχόμενο της διδασκαλίας και ως προς τη μέθοδο 

εργασίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, «το περιεχόμενο της διδασκαλίας δεν αφορά
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ξεχωριστά μαθήματα που γίνονται σε τακτή ώρα το καθένα, αλλά καταστάσεις 

μάθησης οι οποίες προσεγγίζουν το περιεχόμενο της διδασκαλίας ως κάτι το ενιαίο 

και αδιαίρετο». Όταν τα παιδιά εργάζονται μελετώντας θέματα και προβλήματα που 

σχετίζονται με την συγκεκριμένη ενότητα, προβαίνουν σε δραστηριότητες, 

αγνοώντας αν αυτές εμπίπτουν σε συγκεκριμένο μάθημα.

Ο Ματσαγγούρας (2003) αναφέρει ότι, κατά το παρελθόν έχουν δοθεί πολλές 

απαντήσεις στο ερώτημα που αφορά στο περιεχόμενο. Απ' τις απαντήσεις προκύπτει 

ότι διχάζονται μεταξύ των θεμάτων προσωπικού ενδιαφέροντος, θεμάτων κοινωνικού 

ενδιαφέροντος και του συνδυασμού αυτών των δύο.

Συνεχίζοντας αναφέρει ότι οι προτάσεις που έχουν εκφραστεί κατά το παρελθόν 

μπορούν να ενταχθούν σε δύο κατηγορίες: α) Τα θέματα πρέπει να προέρχονται από 

τις άμεσες εμπειρίες των μαθητών (αφορούν κυρίως τις μικρές τάξεις), και β) Τα 

θέματα πρέπει να είναι καθολικού ενδιαφέροντος (αφορούν κυρίως προτάσεις για τις 

μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού και τις τάξεις του Γυμνασίου) (Ματσαγγούρας, 

2003).

Όπως προαναφέρθηκε, η Διαθεματική προσέγγιση συνιστά καινοτομία και ως 

προς τις μεθόδους που ακολουθεί. Αυτές, σύμφωνα με το Θεοφιλίδη (1997), θα 

πρέπει να ενθαρρύνουν την αυτενέργεια των μαθητών, ν' αξιοποιούν τη φυσική 

εποπτεία και να προάγουν την αγωγή στην αυτομόρφωση (Θεοφιλίδης, 1997). Η 

Διαθεματική προσέγγιση επιχειρείται μέσα από διερευνητικές μεθόδους και 

διαδικασίες συλλογικού χαρακτήρα. Κυρίαρχη θέση στη διδασκαλία διαθεματικής 

μορφής κατέχει η συλλογική - ομαδική εργασία (Βαρνάβα - Σκούρα, 1989· 

Παναγάκος, 2002).

Ο Ματσαγγούρας (2003) υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα 

να χρησιμοποιήσουν ένα πλούσιο ρεπερτόριο διδακτικών τεχνικών, μεθόδων και 

στρατηγικών λόγω της φύσης των θεμάτων και της ποικιλίας των σκοπών της 

Διαθεματικής προσέγγισης. Για τη διερεύνηση θεμάτων, ζητημάτων και 

προβληματικών καταστάσεων προσφέρονται ιδιαίτερα τα σχέδια εργασίας (projects), 

που στηρίζονται, βέβαια, στη συνεργασία και την συλλογική - ομαδική εργασία.

Η Διαθεματική προσέγγιση, λοιπόν, προσιδιάζει με τη μέθοδο Projects (σχέδια 

εργασίας), με την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, την βιωματική μάθηση, τη 

διερευνητική μάθηση, τη μέθοδο επίλυσης προβλημάτων, την ολιστική προσέγγιση 

της γλώσσας, το κίνημα της κριτικής σκέψης (Χρυσαφίδης, 2000- Δεδούλη, 2002· 

Μανταδάκη, 1999· Ματσαγγούρας, 2002).
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Οι βασικές αρχές που προσιδιάζουν στο πνεύμα της διαθεματικότητας και 

προωθούν τους σκοπούς της είναι: α) Η Αρχή της Παιδοκεντρικότητας β) Η Αρχή 

της Αυτενεργού Μάθησης γ) Η Αρχή της Συνδιερεύνησης δ) Η Αρχή της Παροχής 

Πληροφοριών ε) Η Αρχή της Ολιστικής Προσέγγισης21. Γενικά οι μέθοδοι 

διδασκαλίας που χρησιμοποιούν τα διαθεματικά προγράμματα είναι μαθητοκεντρικές 

και διερευνητικής κατεύθυνσης. Στις μεθόδους αυτές απαιτείται επαναπροσδιορισμός 

των ρόλων δασκάλου και μαθητών (Ματσαγγούρας, 2003). Δάσκαλοι και μαθητές θα 

πρέπει να είναι συνυποκείμενα της μάθησης.

Ο χρόνος στα παραδοσιακά και νέα προγράιιιιατα

Τα παραδοσιακά προγράμματα οργανώνονται με βάση τα διακριτά μαθήματα 

τα οποία λειτουργούν ανεξάρτητα και υιοθετούν την ύλη, την οργάνωση, τις 

μεθόδους των αντίστοιχων επιστημονικών κλάδων. Χαρακτηρίζονται από την 

κατάτμηση και την ανελαστικότητα του διδακτικού χρόνου, χαρακτηριστικά που 

κατά τον Bernstein (1991) διευκολύνουν τον αναπαραγωγικό ρόλο τους 

(Ματσαγγούρας, 2003).

Στα πλαίσια αυτής της τεχνοκρατικής και ανελαστικής οργάνωσης της εκπ/σης 

επιβάλλεται εξωτερικά η «χρονοκονσέρβα» του ωρολογίου προγράμματος που έχει 

ως αποτέλεσμα να μεγιστοποιείται συνεχώς το άγχος και να αναπαράγεται η χρονική

21 Η αρχή της Παιδοκεντρικότητας: Οι έννοιες «παιδί» και «μαθητής» δεν ταυτίζονται και κάποιες 
φορές βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση. Αυτό συμβαίνει, όταν τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του μαθητή 
και της μαθήτριας έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις δυνατότητες, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του 
παιδιού. Έτσι «φύση» και «ιδιότητα» έρχονται σε αντίθεση. Η Διαθεματική προσέγγιση τίθεται υπέρ της 
«φύσης» και προσπαθεί να «παιδοποιήσει» το σχολείο και όχι να «σχολειοποιήσει» το παιδί. Μερικοί απ' 
τους τρόπους για να το πετύχει αυτό είναι: α) Παροχή δυνατοτήτων επιλογής β) Εμπλοκή των μαθητών και 
μαθητριών στον προγραμματισμό γ) Αυτοαξιολόγηση

Η αρχή της Αυτενεργού Μάθησης: Τονίστηκε απ' τους παιδαγωγούς της προοδευτικής εκπαίδευσης 
και του Σχολείου Εργασίας κατά τις αρχές του 20ου αιώνα. Στηρίζεται απ' την ψυχολογική σχολή του 
εποικοδομισμού. Αυτενεργός μάθηση σημαίνει ότι οι μαθητές εμπλέκονται στον προγραμματισμό, στην 
αναζήτηση πληροφοριών, στην επεξεργασία τους, στην παρουσίαση του μαθησιακού αποτελέσματος και 
στην αξιολόγησή του. Δεν περιορίζονται στην παθητική συμμετοχή όπου ο εκπαιδευτικός παίζει κυρίαρχο 
ρόλο.

Η αρχή της Συνδιερεύνησης: Πρόκειται για δύο αρχές α) την αρχή της διερεύνησης και β) την αρχή 
της συλλογικής δράσης. Η πρώτη στηρίζεται απ' την ψυχολογία των κινήτρων και απ' τις εποικοδομιστικές 
θεωρίες μάθησης. Οι διερευνητικές προσεγγίσεις έχουν ως αποτέλεσμα την αυτό-ρυθμιζόμενη μάθηση. Η 
αρχή της συλλογικότητας αφορά τις σχέσεις δασκάλων - μαθητών, οι οποίες αναπροσδιορίζονται και τις 
διαμαθητικές σχέσεις, οι οποίες αναβαθμίζονται.

Η αρχή της παροχής Πληροφοριών: Είναι αναγκαία η άμεση προσφορά πληροφοριών απ' τον 
εκπαιδευτικό προς τους μαθητές. Αυτές θα αποτελόσουν το πρωτογενές υλικό με το οποίο θα οικοδομήσουν 
τη γνώση.

Η αρχή της Ολιστικής προσέγγισης: Το σχολείο θα πρέπει να σεβαστεί δύο βασικές αρχές, α) Πρώτη 
αρχή: Το σχολείο πρέπει καταρχήν να βοηθάει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού (Γνωστική, 
συναισθηματική, κινητική), β) Δεύτερη αρχή: Τα νέα στοιχεία που μαθαίνουν οι μαθητές πρέπει να 
συσχετίζονται με τα σύνολα και τις ολότητες στις οποίες ανήκουν (Ματσαγγούρας, 2003).
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στενότητα (Θεοδωρόπουλος, 1998· Κάππας, 1993). Αυτή η παραδοσιακή μορφή 

οργάνωσης του σχολικού χρόνου που εξυπηρετούσε άλλες σκοπιμότητες στην αρχή 

της δημιουργίας των σχολείων με τη μορφή που τα γνωρίζουμε σήμερα, είναι μια απ' 

τις αρχές που δεν αμφισβητήθηκαν ποτέ στη συνέχεια, και θεωρήθηκαν ως 

αυτονόητες.

Έτσι, σε τέτοια πλαίσια η μάθηση καθίσταται αιχμάλωτος του χρόνου, ενώ τα 

σχολεία και οι πρωταγωνιστές τους (εκπαιδευτικοί και μαθητές) αιχμάλωτοι του 

ρολογιού και των ημερολογίων, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι συγγραφείς της 

έκθεσης με τίτλο Prisoners of Time που δημοσιεύτηκε το 1994 στις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής (Σοφού, 2002).

Συνεπώς είναι αναγκαίο να αναδιοργανωθεί το παραδοσιακό μοντέλο 

οργάνωσης του σχολικού χρόνου (Κορωναίου, 1998), το οποίο, αφενός δεν 

ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της μάθησης και της διδασκαλίας, 

αφετέρου, δυσχεραίνει τον εκσυγχρονισμό των σχολικών προγραμμάτων και δεν 

ευνοεί τη βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση (Σοφού, 2002). Στη σύγχρονη 

εκπαίδευση, υπάρχει αναγκαιότητα ευέλικτης χρήσης του χρόνου, καθότι τα άκαμπτα 

ωράρια, όχι μόνο δε λύνουν το πρόβλημα της έλλειψης του χρόνου, αλλά απεναντίας 

το αναπαράγουν (Θεοδωρόπουλος, 1992· Κάππας, 1993). Στην πραγματικότητα, τα 

αυστηρά χρονικά πλαίσια οργάνωσης του σχολείου στη βάση των παραδοσιακών 

προγραμμάτων και των διακριτών μαθημάτων, μοιάζουν να καταρρέουν μπροστά 

στον απρόβλεπτο χαρακτήρα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έτσι το προβλεπόμενο 

σχολικό πρόγραμμα συχνά δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί ή ολοκληρώνεται 

χωρίς να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να εμβαθύνουν στις νέες γνώσεις και 

χωρίς οι εκπαιδευτικοί να έχουν το χρόνο να επιλύσουν το πλήθος των προβλημάτων 

που αντιμετωπίζουν (Σοφού, 2002).

Η Lake (1994) αναφέρεται και στο συνεχώς αυξανόμενο σώμα γνώσεων που 

προστίθεται στο παραδοσιακό σώμα γνώσεων, κάτι που στη σημερινή εποχή γίνεται 

με ταχύτατους ρυθμούς. Οι δάσκαλοι αισθάνονται την πίεση να μεταδώσουν αυτές 

τις γνώσεις. Σχεδόν όλοι οι δάσκαλοι έχουν δοκιμάσει το συναίσθημα ότι «δεν 

υπάρχει αρκετός χρόνος ν' αποκτηθούν όλα» και ότι «η σχολική μέρα δεν είναι 

αρκετά μεγάλη για όλα αυτά που είναι υποχρεωμένοι να διδάξουν. Φαίνεται ότι σε 

κάθε έτος υπάρχουν περισσότερα πράγματα που προστίθενται στο πρόγραμμα 

σπουδών». Αυτό το συναίσθημα της απογοήτευσης θα μπορούσε να είναι, κατά την 

Lake (1994), ένα απ' τα κίνητρα για την ενοποίηση των διαφόρων «μαθημάτων» και
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την αποφυγή των υπερκαλύψεων του ενός μαθήματος από το άλλο κάτι που έχει ως 

συνέπεια τη σπατάλη χρόνου και αυτή την αίσθηση εκ μέρους των εκπαιδευτικών ότι 

διαρκώς βρίσκονται σ' ένα (χαμένο) αγώνα δρόμου με το χρόνο (Lake 1994· 

Ματσαγγούρας, 2003).

Τα διεπιστημονικά και διαθεματικά προγράμματα επιδιώκουν την ενδοκλαδική 

και διακλαδική ενιαιοποίηση της γνώσης, η οποία απαιτεί την κατάλυση των 

διακριτών ορίων μεταξύ των μαθημάτων, ώστε να γίνονται οι κατάλληλες 

συσχετίσεις, συνδέσεις, μετασχηματισμοί και να μην έρχονται οι μαθητές σε επαφή 

με αποσπασματικές γνώσεις. Το γεγονός αυτό προϋποθέτει αλλαγές στη διαχείριση 

του χρόνου των ωρολογίων προγραμμάτων και στροφή προς πιο ευέλικτες μορφές 

οργάνωσης.

Η Βαϊνά (1996) αναφέρει χαρακτηριστικά: «αποικοδομούνται οι παραδοσιακές 

μορφές μάθησης και οικοδομούνται δυνατότητες για αυτόνομη δράση». Και η ίδια 

συνεχίζει: « Η σαραντάλεπτη διδακτική ώρα καταργείται ως απρόσφορη, επειδή 

επιφέρει μια αυθαίρετη διακοπή της μορφωτικής διαδικασίας. Τη θέση της παίρνει 

μια νέα ελαστική αντίληψη για το σχολικό χρόνο. Το αυστηρό χρονικό πλαίσιο της 

παραδοσιακής σχολικής ώρας αντικαθίσταται από ένα νέο χρονικά πολύ μεγαλύτερο 

και ευέλικτο σχήμα, που σέβεται τους ρυθμούς του ατόμου και της ομάδας, όντας σε 

ένα μεγάλο βαθμό αυτοπροσδιοριζόμενο».

Η διαθεματικότητα δε «χωράει» στη 45λεπτη διδακτική ώρα, η οποία στην 

πράξη αξιοποιεί μόνο 37 λεπτά και η οποία ισχύει σε όλες τις βαθμίδες και σχεδόν 

για όλα τα διδασκόμενα μαθήματα (Ματσαγγούρας, 2003).

Κατακερματισαός ή ενιαιοποίηση των γνώσεων:

Ο κατακερματισμός του σχολικού χρόνου και τα διακριτά μαθήματα ως πλαίσια 

οργάνωσης της σχολικής γνώσης οδηγούν σε κατακερματισμό των γνώσεων, στην 

αποσπασματικότητα και στην περιχαράκωση του κάθε κλάδου-μαθήματος. Αυτό 

εμποδίζει τους μαθητές να αντιληφθούν πώς συνδέονται οι γνώσεις μεταξύ τους και 

με την πραγματική ζωή, να αντιληφθούν τον κόσμο ως ενότητα. Αυτό δε συνάδει με 

τα σύγχρονα δεδομένα της παιδαγωγικής επιστήμης, καθώς και των άλλων 

επιστημών που συνδέονται μ' αυτήν.

Ο Entwistle (1970) για τις συνέπειες του κατακερματισμού των γνώσεων 

αναφέρει χαρακτηριστικά: «Μια και το περιβάλλον παρουσιάζεται στο μαθητή μέσω 

διαφορετικών μαθημάτων, αυτό μένει τεμαχισμένο και χωρίς συνοχή. Γνώση και
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δεξιότητες παραμένουν σε στεγανά διαμερίσματα... η μάθηση παραμένει μόρια 

ασύνδετα και οι μαθητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν το περιβάλλον ως “όλο"’» 

(Θεοφιλίδης, 1997).

Το παιδί αντιλαμβάνεται τον κόσμο ως ενότητα και, συνεπώς, έτσι πρέπει να 

παρουσιάζεται απ' το σχολείο. Οι κατακερματισμένες γνώσεις δεν συνιστούν γνώση 

(Αλαχιώτης, 2004· Αλαχιώτης, 2002β· Αλαχιώτης, 2002δ). Κατά τον Δερβίση (1985) 

«το ενιαίο της διδασκαλίας θεμελιώνεται στο ενιαίο συνειδησιακό περιεχόμενο του 

παιδιού και στην ικανότητα του ανθρώπινου πνεύματος ν’ αντιλαμβάνεται ενιαίες 

ολότητες». Το γεγονός αυτό είναι ένας απ' τους λόγους που συνηγορούν υπέρ της 

διαθεματικής προσέγγισης (Ματσαγγούρα, 2003).

Σύμφωνα με τον Humphrens, (1981) οι μαθητές τείνουν να μάθουν ό,τι τους 

διδάσκουμε. Εάν εμείς τους διδάσκουμε συνεκτικότητα και ολοκλήρωση, αυτό 

μαθαίνουν. Εάν, αντίθετα, διδάσκουμε το χωρισμό και την ασυνέχεια, αυτό είναι που 

θα μάθουν (Lake, 1994). Ο Humphrens(1989), αναφερόμενος στην εξάλειψη των 

διαχωριστικών γραμμών που επιτυγχάνεται με την ενιαιοποίηση των περιεχομένων 

της εκπ/σης, αναφέρει ότι «βλέπει την εκμάθηση και τη διδασκαλία μ' έναν ολιστικό 

τρόπο και απεικονίζει τον πραγματικό κόσμο, ο οποίος είναι διαλογικός» (Lake, 

1994).

Με παζλ στα τυφλά παρομοιάζει ο Ματσαγγούρας (2003) τις 

πολυκερματισμένες γνώσεις που προσφέρει το ωρολόγιο πρόγραμμα. Σ' αυτό «οι 

μαθητές καλούνται να συναρμολογήσουν τις ψηφίδες της γνώσης, χωρίς να έχουν 

προ οφθαλμών την εικόνα του κόσμου που καλούνται να συνθέσουν. Σ' αυτό το 

παιχνίδι δεν είναι μόνο η εικόνα άγνωστη, ίσως και αδιάφορη, αλλά είναι και 

αβέβαιο κατά πόσον τα κομματάκια του παζλ όντως ταιριάζουν και επαρκούν για να 

δώσουν ολοκληρωμένη εικόνα» (Ματσαγγούρας, 2003).

Στο ίδιο πνεύμα βρίσκεται και ο παραλληλισμός της Παπατσίμπα (2002) η 

οποία αναφέρει ότι, όταν οι μαθητές καλούνται να κατανοήσουν την αξία της 

επιστημονικής γνώσης από τα επιμέρους κομμάτια της που έχουν διδαχθεί, τους 

καλούμε να πραγματοποιήσουν ένα άλμα το οποίο μπορεί να συγκριθεί με την 

προσπάθεια να πείσουμε κάποιον για την αξία ενός αρχιτεκτονικού οικοδομήματος 

δείχνοντάς του ένα τούβλο και απαιτώντας να συνθέσει από αυτό ολόκληρο το 

οικοδόμημα.

Απ' τους υποστηρικτές της ενιαιοποίησης, τονίζεται επίσης, ότι με τα 

παραδοσιακά προγράμματα η σχολική γνώση καθίσταται αποσπασματική και
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αποκόπτεται απ' την πραγματικότητα της καθημερινής ζωής και τις προσωπικές 

εμπειρίες των μαθητών. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα η σχολική γνώση να 

καθίσταται δυσνόητη και αδιάφορη για τους μαθητές (Ματσαγγούρας, 2003· 

Ματσαγγούρας, 2002). Ο κατακερματισμός της γνώσης απ' τα διακριτά μαθήματα 

δεν ανταποκρίνεται ούτε στην ψυχολογία του παιδιού ούτε στην πραγματικότητα. 

(Ματσαγγούρας, 2003· Ματσαγγούρας, 2002). Για το λόγο αυτό η γενική εκπαίδευση 

πρέπει να δείξει στους μαθητές τη σύνδεση, που οι γνωστικές περιοχές έχουν μεταξύ 

τους (Ανθαγαλίδου, 1998). Ακόμη, οι μαθητές θα πρέπει να αναπτύξουν ερευνητικές 

ικανότητες, ικανότητες μεταγνώσης και διαμόρφωσης απόψεων, «να μάθουν πώς να 

μαθαίνουν» για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, όπως 

αυτές έχουν διαμορφωθεί (Δάλκος, 2002). Θα πρέπει, επίσης, να αναπτύξουν τις 

δεξιότητες που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν τη ζωή μετά το σχολείο. Εξάλλου, 

τα περισσότερα σύγχρονα επαγγέλματα απαιτούν δεξιότητες συνδυασμού γνώσεων 

και δεν ανταποκρίνονται σ' αυτά ο διαχωρισμός και η κατάτμηση των μαθημάτων 

(Βέικου, 2002).

Σύμφωνα με την Lake (1994) η εργασία διαθεματικής μορφής επιτρέπει στους 

μαθητές και τις μαθήτριες να αντιληφθούν γρήγορα τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ 

των διαφορετικών περιοχών του προγράμματος σπουδών. Γκρεμίζοντας τις 

διαχωριστικές γραμμές του προγράμματος σπουδών η μάθηση παίρνει νέες 

διαστάσεις. Έτσι, με τη σύνδεση των διάφορων θεματικών περιοχών, παρέχεται 

στους μαθητές και τις μαθήτριες σημαντική εμπειρία εκμάθησης που τους βοηθά να 

αναπτύσσουν τις δεξιότητες και τη γνώση, οδηγώντας σε κατανόηση των 

εννοιολογικών σχέσεων. Ένα τέτοιο πρόγραμμα σπουδών οδηγεί στην απομάκρυνση 

από την αποστήθιση και στην εις βάθος γνώση των διαφόρων εννοιών και των 

μεταξύ των συνδέσεων. Αυτό, βεβαίως, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εποχή 

που ζούμε και τις απαιτήσεις που έχει. Η απαίτηση για μια ευέλικτη χρήση της 

γνώσης υπερβαίνει την επιφανειακή κατανόηση, μια «ξερή» γνώση.

Αναφερόμενη η Τζέλα Βαρνάβα-Σκούρα (1989) στη Διαθεματική προσέγγιση, 

υποστηρίζει ότι «κοινό στοιχείο σε όλες τις μαθησιακές διαδικασίες της 

Διαθεματικής προσέγγισης είναι η θέση πως η γνώση δεν αναπτύσσεται απλώς 

μέσω μιας διαδικασίας μεταβίβασης πληροφοριών, από το δάσκαλο στο μαθητή, 

συσσωρευτικού χαρακτήρα, αλλά μέσω μιας διαδικασίας συνεχούς 

διαπραγμάτευσης, μετασχηματισμού και ανακατασκευής του συνόλου των γνώσεων. 

Αυτές οι αντιλήψεις για τη διδασκαλία δημιουργούν τις προϋποθέσεις για έναν
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ερευνητικό προσανατολισμό στη μάθηση, με τον οποίο ο μαθητής, πέρα από τις 

συγκεκριμένες γνώσεις που αποκομίζει, μαθαίνει «πώς να μαθαίνει», 

διαμορφώνοντας εννοιολογικά εργαλεία που τα χρησιμοποιεί διαθεματικά. Η 

προσέγγιση της γνώσης δεν είναι μόνο αποτέλεσμα ατομικών διεργασιών, αλλά και 

διεργασιών που αναπτύσσονται μέσα από τη συλλογική - ομαδική εργασία».

Ο Werner (1996), υποστηρίζοντας την ανάγκη ύπαρξης της διαθεματικής 

διδασκαλίας, αναφέρεται σε πέντε αιτίες που συντελούν σ' αυτό: 1) Με τη 

διαθεματική διδασκαλία επιχειρείται σε βάθος εξερεύνηση ενός θέματος και 

επιδιώκεται μάθηση η οποία να είναι κάτι περισσότερο από μια επιφανειακή μάθηση 

γεγονότων. 2) Στη διαθεματική διδασκαλία δίδονται περισσότερες επιλογές στους 

μαθητές και τις μαθήτριες και κατ' επέκταση υπάρχει μεγαλύτερη παρακίνηση για 

μάθηση. 3) Η διαθεματική διδασκαλία παραπέμπει σε ενεργητική μάθηση. 4) Γίνεται 

αποτελεσματικότερη χρήση του χρόνου διδασκαλίας. 5) Δίδεται η ευκαιρία στους 

διδάσκοντες να επιδείξουν στους μαθητές και τις μαθήτριες ένα μοντέλο δια βίου 

μάθησης.

Στην προετοιμασία των παιδιών για τη «δια βίου μάθηση», μέσο) της 

διαθεματικής προσέγγισης, αναφέρεται και η Τσαπακίδου (2001) με τους συνεργάτες 

της, οι οποίοι βασίστηκαν και στην άποψη του Kessler (1991). Η σύγχρονη 

διδασκαλία και η εν γένει εκπαίδευση θα πρέπει να αποβλέπει στην ανάπτυξη 

ικανοτήτων που είναι απαραίτητες σε όλη τη ζωή και όχι στη μετάδοση 

αποσπασματικών και μεμονωμένων γνώσεων (Jacobs, 1989). Εξάλλου, η 

διεπιστημονική προσέγγιση καθρεφτίζει την καθημερινή ζωή, διότι διαρκώς 

καλούμαστε να συνδυάσουμε πληροφορίες και γνώσεις από διάφορες επιστήμες στην 

καθημερινή πραγματικότητα. Το γεγονός ότι οι γνώσεις που αποκτώνται με τέτοιου 

είδους προσεγγίσεις βρίσκουν εφαρμογή στην καθημερινή ζωή είναι και ένας λόγος 

που οι προσεγγίσεις αυτές αγκαλιάζονται από τους μαθητές (Cone & Cone, 1999).

Τα παιδιά μαθαίνουν και αναπτύσσονται καλύτερα μ' έναν ολοκληρωμένο 

τρόπο. Έτσι προσπαθούν να κατανοήσουν και να συνδεθούν με τον κόσμο σωματικά, 

συναισθηματικά, κοινωνικά και γνωστικά. Όταν όμως οι δάσκαλοι δεν διευκολύνουν 

τις συνδέσεις ανάμεσα σ' αυτούς τους τομείς, τα παιδιά θεωρούν ότι μαθαίνουν 

πράγματα ασήμαντα και δύσκολα για να τα χρησιμοποιήσουν (Garcia at all., 1996). 

Σπάζοντας τα σύνορα των επιστημών οι δάσκαλοι, μπορούν να κάνουν τη σχολική 

ύλη πιο σχετική γιατί βάζουν τη γνώση και τις δεξιότητες σε πραγματικό περιεχόμενο 

(Cone at all, 1998· Wasley, 1994: στο Werner, 1996).
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Για να αποκτήσουν νόημα αυτά που μαθαίνουν τα παιδιά θα πρέπει οι δάσκαλοι 

να τα βοηθήσουν να κατανοήσουν τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των 

εννοιολογικών πληροφοριών στην καθημερινή ζωή. Ο κόσμος είναι γεμάτος σχέσεις. 

Το διαθεματικό πρόγραμμα έχει ως σκοπό να βοηθήσει στην ανάδειξη αυτών των 

σχέσεων (Werner, 1996).

Οι Woods & Weasmer (1999) υποστηρίζουν ότι η εκμάθηση που επιτυγχάνεται 

με τη διαθεματικότητα είναι μεγαλύτερη από το σύνολο των μερών της. Η 

εκπαίδευση δεν θα πρέπει να δίνεται τεμαχισμένη. Οι νέες πληροφορίες 

•νσωιιατωνονται στην προγενέστερη μάθηση για να διαμορφωθούν οι νέες 

προοπτικές.

Πλεονεκτήιιατα και ιιειονεκτήιιατα των διεπιστηιιονικών και διαθειιατικών 

προσεγγίσεων

Ήδη έχει αναφερθεί ότι με τις διεπιστημονικές και διαθεματικές προσεγγίσεις η 

γνώση αντιμετωπίζεται ολιστικά και ενιαία, όπως τη συναντάμε και στην καθημερινή 

ζωή, αλλά και όπως μπορεί να τη συλλάβει ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Οι 

υποστηρικτές της πιστεύουν ότι τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα μέσα απ' αυτή την 

προσέγγιση.

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε και σε άλλα πλεονεκτήματα, αλλά και 

μειονεκτήματα των διεπιστημονικών και διαθεματικών προσεγγίσεων, όπως 

προκύπτουν από τη σχετική βιβλιογραφία (Cone & Cone, 1999· Cone at all, 1998). 

Συνοπτικά αναφέρονται:

Πλεονεκτήματα

> Η διεπιστημονική προσέγγιση ενισχύει τη μάθηση και κάνει τη 

διδασκαλία πιο προκλητική, πιο σχετική και λιγότερο αποσπασματική.

^ Μαθητές και δάσκαλοι μαθαίνουν να κάνουν εύστοχους συνδυασμούς 

και να βρίσκουν σχέσεις ανάμεσα στις δεξιότητες και τις γνώσεις 

διαφόρων επιστημών.

^ Η διεπιστημονική διδασκαλία αναγνωρίζει το διαφορετικό τρόπο 

μάθησης κάθε παιδιού. Παρέχει στα παιδιά πολλούς τρόπους να 

εκφράσουν και να επικοινωνήσουν τις σκέψεις και τις ιδέες τους. Τα 

παιδιά αποκτούν την αίσθηση του κόσμου με το να εκφράζουν τη σκέψη 

τους με πολλούς τρόπους.
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> Διευκολύνει την ομαδική εργασία, καθώς οι δάσκαλοι συνεργάζονται 

για να προσεγγίσουν ένα θέμα από διάφορους επιστημονικούς κλάδους 

- μαθήματα κι αυτό είναι πολύ σημαντικό.

> Προκαλεί την εκτίμηση των γνώσεων και της εξειδίκευσης των 

εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων.

> Η Διαθεματική προσέγγιση διευκολύνει τη σύνδεση των πληροφοριών, 

των εμπειριών και των δεξιοτήτων με την καθημερινή ζωή των παιδιών.

> Οι μαθητές και οι μαθήτριες αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι οι 

δεξιότητες και οι γνώσεις σ' ένα τομέα μπορούν να μεταφερθούν σε 

άλλο τομέα και, τέλος, να τις εφαρμόσουν σε εμπειρίες της ζωής.

> Τα παιδιά ωφελούνται βλέποντας την πολυπλευρικότητα των 

εκπαιδευτικών.

> Αποκτούν κριτική σκέψη, μέσω της υιοθέτησης πολλαπλών απόψεων.

> Τα παιδιά προετοιμάζονται για τη «διά βίου μάθηση».

Ως σημαντικό πλεονέκτημα αναφέρεται και η δυνατότητα επικοινωνίας, 

αλληλεπίδρασης, απόκτησης εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των 

εκπαιδευτικών και, ιδίως, των εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων. Αυτό είναι 

δυνατόν να συντελέσει στην αποτελεσματική χρήση του πολύτιμου χρόνου (Garcia, 

C. at all., 1996) και στην αναγνώριση, το σεβασμό και το ενδιαφέρον για τις άλλες 

θεματικές περιοχές, τους άλλους επαγγελματικούς κλάδους (Rauschenbach, 1996: 

στο Stevens-Smith, 1999).

Οι διαθεματικές προσεγγίσεις και ιδιαίτερα η μέθοδος projects, κινητοποιούν τη 

μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών και μαθητριών ανεξάρτητα από την 

κοινωνικοοικονομική τους προέλευση και την επίδοσή τους. Η συμμετοχή των 

«αδύνατων» μαθητών είναι το ίδιο εντυπωσιακή με εκείνη των θεωρούμενων 

«καλών» μαθητών (Αγάογλου και λοιποί, 2003).

Στη σχετική βιβλιογραφία φαίνεται, επίσης, ότι η εργασία σύμφωνα με τη 

μέθοδο projects έχει θετικότατη επίδραση για τους μαθητές και τις μαθήτριες 

(Γαλανοπούλου, 2001). Η βελτίωση της επικοινωνίας τους αναφέρεται ως η πρώτη 

ωφέλεια. Παρατηρήθηκε ότι μέσα από ένα πλέγμα ποικίλων σχέσεων, οι οποίες δεν 

αποκλείεται να είναι για ένα διάστημα συγκρουσιακές, αναπτύσσονται ιδιαίτερα οι 

ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και των μαθητριών 

(Αναστασίου & Στασινοπούλου-Σκιαδά, 2001· Βέικου & Σκαύδη, 2001· 

Γαλανοπούλου, 2001· Κατσιρντάκη, 2001· Κουλαϊδής, Τσατσαρώνη, Χατζηνικήτα.
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Αποστόλου, 2001- Μπαλτά & Σκαύδη, 2001· Σταυρίδου, 2001· Τερζής, 2001). 

Αναπτύσσοντας αυτές τις ικανότητες, μαθητές και μαθήτριες είναι σε θέση να 

συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, έχει ως αποτέλεσμα την 

άμβλυνση αναπαραγωγής στερεότυπων αντιλήψεων σχετικά με το ρόλο και τις 

ικανότητες των φύλων, την ένταξη στην ομάδα και στη ζωή της τάξης παιδιών από 

άλλες εθνικότητες, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα περιθωριοποίησης (Βέϊκου & 

Σκαύδη, 2001· Γαλανοπούλου, 2001· Σταυρίδου, 2001· Τερζής, 1999).

Ο μαθητές και οι μαθήτριες ωφελούνται, επίσης, καθώς η εργασία με τη μέθοδο 

projects σχετίζεται με την «ισορροπημένη ανάπτυξη της προσωπικότητας των 

παιδιών και την απόκτηση ωριμότητας». Με την συνεργασία μαθητές και μαθήτριες 

αναπτύσσουν αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Αυτό τους βοηθάει να 

αντιμετωπίσουν νέες σύνθετες καταστάσεις και προβλήματα (Γαλανοπούλου, 2001· 

Κατσιρντάκη, 2001). Τέλος, μια άλλη ωφέλεια σχετίζεται με την 

αποτελεσματικότητα της μάθησης. Τα παιδιά δουλεύοντας με projects αναπτύσσουν 

ερευνητικό πνεύμα (Γαλανοπούλου, 2001· Δημόγλου, 2001· Κουλαϊδής και λοιποί, 

2001). Εξοικειώνονται με διαδικασίες και μεθόδους της επιστημονικής έρευνας. 

Μιας και οι γνώσεις σχετίζονται με την πραγματική ζωή, αυξάνεται το ενδιαφέρον 

των μαθητών (Γαλανοπούλου, 2001· Καλκάνης, 2001· Κατσιρντάκη, 2001 - 

Κωστάκος, 2001).

Μειονεκτήματα

Ως μειονεκτήματα των διαθεματικών και διεπιστημονικών προσεγγίσεων 

αναφέρονται τα παρακάτω (Cone.& Cone, 1999· Cone at all, 1998):

> Στην περίπτωση που οι στόχοι είναι ασαφείς και οι δραστηριότητες 

επιφανειακές, οι μαθητές ίσως βρουν μπερδεμένη μια διεπιστημονική 

ενότητα.

> Ίσως να μην υπάρχει η υποστήριξη και κατανόηση των γονέων

^ Η μετακίνηση απ' το ένα θέμα στο άλλο ίσως έχει ως συνέπεια να 

ξεχαστεί σημαντικό τμήμα του περιεχομένου.

Είναι απαραίτητη η ενημέρωση των γονέων, ειδικότερα όταν πρόκειται για μεγάλες μεταβολές 
της μορφής της καθιερωμένης διδασκαλίας. Έτσι οι γονείς δεν θα ανησυχούν και δεν θα αντιτίθενται. Η 
ανησυχία των γονέων προέρχεται απ' το ότι η παιδαγωγική εργασία που γίνεται με βάση τα projects και η 
γνώση που αποκτιέται μέσα απ' αυτά δεν είναι ούτε τόσο εμφανείς ούτε παρεμφερείς με τις διαδικασίες στις 
οποίες ήταν συνηθισμένοι (Frey, 1999).
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> Ο εκπαιδευτικός, εκτός του ότι θα πρέπει να πάρει απόφαση του τι θα 

ενσωματώσει σ' ένα πρόγραμμα, θα πρέπει και να κανονίσει τις ώρες με 

άλλους συναδέλφους.

> Μπορεί να χαθεί η μοναδικότητα κάθε επιστημονικού τομέα.

> Συνεργασία σημαίνει να αντιμετωπίζεις διαπροσωπικά θέματα, που 

απαιτούν ανάμειξη διαφορετικών στυλ διδασκαλίας, μοίρασμα της 

εργασίας και δημιουργία πηγών, χρόνου και ενέργειας. Αυτό μπορεί να 

φαίνεται δύσκολο σε ορισμένους εκπαιδευτικούς.

> Οι δάσκαλοι ανησυχούν ότι ίσως δεν έχουν επαρκείς γνώσεις σε κάποιο 

θέμα και δεν μπορέσουν να βρουν τρόπους να συσχετίσουν έννοιες και 

δεξιότητες. Επίσης, έχουν καταγραφεί βιώματα άγχους και αμφιβολίας 

εκ μέρους των εκπαιδευτικών στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί 

έπρεπε να μεταβούν από την εφαρμογή ενός οικείου Αναλυτικού 

προγράμματος στην εφαρμογή ενός διαθεματικού προγράμματος 

(Meister και Nolan, 2001: στο Κουλουμπαρίτση, 2002).

> Υπάρχουν λίγα μοντέλα τεχνικής αξιολόγησης για να ακολουθήσουν οι 

δάσκαλοι στη διεπιστημονική μάθηση (Cone.& Cone, 1999· Cone at all. 

1998).

Βασικές αργές mac διεπιστηιιονικής ή διαθειιατικής διδασκαλίας

Για να υπάρχει επιτυχία στη διεπιστημονική διδασκαλία είναι απαραίτητη η 

κατανόηση τριών βασικών αρχών: α) καλή οργάνωση β) ενεργητική μάθηση γ) 

μεταφορά μάθησης (Werner, 1999). Οι τρεις αυτές βασικές αρχές είναι προφανές ότι 

θα πρέπει να ισχύουν και στη διαθεματική διδασκαλία.

Καλή οργάνωση: Για την επιτυχία μιας διεπιστημονικής διδασκαλίας απαιτείται 

σκέψη και προγραμματισμός (Cone & Cone, 1999). Θα πρέπει να καθοριστούν: Ποια 

θέματα θα ενσωματωθούν, οι πηγές των πληροφοριών, οι δάσκαλοι που θα 

εμπλακούν, πώς θα ωφεληθούν οι μαθητές και πότε είναι ο καλύτερος χρόνος για ν' 

αρχίσουν μια τέτοια προσέγγιση. Θα πρέπει, επίσης, να καθοριστεί ένα σχέδιο 

δράσης και να αποφασιστούν τα μέσα της αξιολόγησης.

Ενεργός εκιιάθηση: Στη διδασκαλία θα πρέπει όλοι οι μαθητές να συμμετέχουν 

ενεργά. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να φροντίσει για την εξασφάλιση αυτής της 

συμμετοχής και για το συντονισμό της όλης διαδικασίας.
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Μεταφορά υ,άθηστκ: Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διδάξουν τη συνοχή που 

υπάρχει σε κάθε επιστήμη και τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των επιστημών. 

Πρέπει να βοηθήσουν τους μαθητές, παρέχοντας τις κατάλληλες γνώσεις, ώστε να 

κάνουν τις συνδέσεις και τις αλληλεξαρτήσεις. Στη φάση της αξιολόγησης θα πρέπει 

να ελεγχθεί εάν οι μαθητές κατανόησαν τις σχέσεις μεταξύ των επιστημών. Δεν θα 

πρέπει να ληφθεί τίποτε ως δεδομένο και να μην υποθέσει κανείς ότι οι μαθητές θα 

κάνουν αυτόματα τα άλματα. «Οι λάμπες δεν θ' ανάψουν ώσπου να ανάψετε το 

ρεύμα μεταφοράς» (Werner, 1999).

Είναι φανερό ότι για το σχεδίασμά και την οργάνωση χρειάζεται αρκετός 

χρόνος. Επίσης, στην περίπτωση που συνεργάζονται πολλοί εκπαιδευτικοί, υπάρχει 

και το ενδεχόμενο να υπάρξει πρόβλημα ως προς την εξασφάλιση του απαραίτητου 

χρόνου να συναντηθούν οι εκπαιδευτικοί για να συζητήσουν σχετικά με το κοινό 

πρόγραμμα και ν' αποφασίσουν για όσα αφορούν σ' αυτό.

Άλλα εμπόδια μπορεί να αποτελόσουν οι αλλαγές που απαιτούνται να κάνει ο 

εκπαιδευτικός στο πρόγραμμά του, καθώς και η απροθυμία υιοθέτησης νέων τρόπων 

διδασκαλίας. Συχνά οι εκπαιδευτικοί, ενώ είναι πρόθυμοι να αλλάξουν

προτεραιότητες όσον αφορά το περιεχόμενο, είναι απρόθυμοι να υιοθετήσουν κάποιο 

περιεχόμενο που θα διδαχθεί με νέο τρόπο (Cone at all, 1998).

Διαθειιατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραιιιιάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)

Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) 

εκπονήθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα 

της κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1366, 1373, 1374, 1375, 1376. τχ Β, 18-10-01).

Χαρακτηρίστηκε ως καινοτομία, κυρίως, διότι εισήγαγε τη Διαθεματική προσέγγιση 

της γνώσης στο σχολείο (Αλαχιώτης, 2002δ· Ματσαγγούρας, 2003· Ματσαγγούρας, 

2002· ΦΕΚ 1366 τ. ΒΊ 8-10-01 - πρόλογος προέδρου) και εντάχθηκε σ' ένα σύνολο 

προτάσεων (μαζί με τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, την Ευέλικτη Ζώνη και 

το Πολυθεματικό βιβλίο) του Π.Ι. και του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίες

αποσκοπούσαν στη μορφοποίηση του πλαισίου «για μια εσωτερική μεταρρύθμιση 

του εκπ/κού συστήματος στο Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό, και το Γυμνάσιο,

προσδίδοντας τη δυναμική εκείνη και την ευελιξία στο σχολείο για να 

ανταποκρίνεται με επιτυχία στην κοινωνική ρευστότητα της συναρπαστικής εποχής 

μας και να προετοιμάζει με επιτυχία την κοινωνική ένταξη του μαθητή» (Αλαχιώτης, 

2002).
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Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή του Δ.Ε.Π.Π.Σ. «είναι απαραίτητος ένας νέος 

εκπ/κός σχεδιασμός, κάτω από το πρίσμα των νέων δεδομένων αλλά και των 

επιθυμητών επιδιώξεων. Ο σχεδιασμός αυτός πρέπει να οδηγεί σε ένα εκπ/κό 

σύστημα το οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται στη δυναμική των καιρών και να απαντά 

στις προκλήσεις της εποχής». Στη σύγχρονη εποχή θα πρέπει να 

επαναπροσανατολιστεί ο ρόλος του σχολείου και από χώρος διδασκαλίας να 

μετατραπεί σε χώρο ζωής, όπου θα δίδεται η δυνατότητα στους μαθητές και τις 

μαθήτριες, μέσα από κατάλληλα προγράμματα, ευέλικτα και διαθεματικά να 

καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητά τους, αναλαμβάνοντας 

πρωτοβουλίες και δουλεύοντας συλλογικά (Αλαχιώτης 2003· Αλαχιώτης, 2002ε· 

Αλαχιώτης, 2001). Το Δ.Ε.Π.Π.Σ. εντάσσεται σ' αυτό το σχεδίασμά (ΦΕΚ 1366, τ. 

ΒΊ8-10-01).

Στο Δ.Ε.Π.Π.Σ., επίσης, λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές με την εκπ/ση 

διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των συλλογικών αποφάσεων των οργάνων 

της ευρωπαϊκής ένωσης, τις οποίες η χώρα μας έχει αποδεχθεί (ΦΕΚ 1366 τ.ΒΊ8-10- 

01).ZJ

Καλύπτει το κενό που υπήρχε για ενιαίο θεωρητικό και θεσμικό πλαίσιο που να 

στηρίζει τις προσεγγίσεις που αποβλέπουν στην ενδο-κλαδική (intra disciplinary) και 

τη διακλαδική (interdisciplinary) «ενιαιοποίηση» (integration) της γνώσης (ΦΕΚ 

1366 τ.Β' 18-10-01), ώστε αυτή να μην έχει τον αποσπασματικό χαρακτήρα που είχε 

μέχρι τώρα (Ματσαγγούρας, 2002)ΖΗ και να περιοριστεί το φαινόμενο της ύπαρξης 

«στεγανών» μεταξύ των μαθημάτων. Να αποφευχθεί, επίσης το φαινόμενο της 23

23 Στη χώρα μας οι σκοποί της εκπ/σης ορίζονται απ' το Σύνταγμα (άρθρο 16, παράγραφος 2) ως 
εξής: «Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπο την ηοικη, πνευματιι. ; 
επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και 
τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες». Επίσης στον Νόμο 1566/85 (άρθρο I, 
παράγραφος 1) «Σκοπός της Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπ/σης είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη, 
αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, 
ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες 
προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά». Επίσης, κατά τη σύνταξη των επιμέρους προγραμμάτων, 
σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, θα πρέπει να τίθενται επιμέρους στόχοι που αναφέρονται κυρίως στην εθνική 
ταυτότητα και στη θρησκευτική συνείδηση. Ο Νόμος 2413/96 ασχολείται με διαπολιτισμικά ζητήματα που 
προκύπτουν στη σημερινή ελληνική κοινωνία. Ο Νόμος 2817/00 θέτει το πλαίσιο για την εκπ/ση με ειδικές 
εκπ/κές ανάγκες (ΦΕΚ 1366, τ Β, σελ.7).

’ Προσεγγίσεις ενδο-κλαδικής και διακλαδικής ενιαιοποίησης εφαρμόζονταν και πριν από το 
ΔΕΠΠΣ στο Δημοτικό σχολείο είτε σε επίπεδο διδακτικών αντικειμένων, όπως της «Μελέτης 
Περιβάλλοντος» και «Ερευνώ το φυσικό κόσμο» κ.α. , είτε σε επίπεδο εφαρμογής τέτοιων προσεγγίσεων 
στην καθημερινή διδακτική πράξη από διάφορους εκπ/κούς.
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προσφοράς γνώσεων που δεν συνδέονται μεταξύ τους, αλλά και με την καθημερινή 

ζωή (Δάλκος, 1998).

Με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. επιχειρείται η επιδιωκόμενη αναβάθμιση της ποιότητας της 

εκπ/σης μέσα από:

1) Τη διαθεματική οργάνωση του περιεχομένου των διδακτικών αντικειμένων.

2) Την υιοθέτηση διερευνητικών και ολιστικών προσεγγίσεων διδασκαλίας.

3) Τη συγγραφή νέων βιβλίων, τα οποία θα ανταποκρίνονται στις αρχές της 

διαθεματικότητας και στο σεβασμό της προσπάθειας του μαθητή.

Πριν από τα Δ.Ε.Π.Π.Σ., η δυνατότητα διεπιστημονικής προσέγγισης στην 

επεξεργασία ενός θέματος (έννοιας, φαινομένου, διαδικασίας κλπ.) δίδονταν μέσα 

από προγράμματα/δραστηριότητες που εφαρμόζονταν, προαιρετικά, κατά τη 

διδασκαλία των διαφόρων αντικειμένων ή παράλληλα μ' αυτήν (Περιβαλλοντική 

Αγωγή, Αγωγή Υγείας, Αγωγή Καταναλωτή κλπ.). Λόγω όμως του προαιρετικού 

τους χαρακτήρα, αυτά τα προγράμματα δεν είναι ενταγμένα στα Ωρολόγια 

προγράμματα και τα Προγράμματα Σπουδών, με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζεται η 

απαιτούμενη «εσωτερική συνοχή» και «ενιαία ανάπτυξη περιεχομένων». Για το 

σκοπό αυτό, σύμφωνα με τους εισηγητές του Δ.Ε.Π.Π.Σ., απαιτείται η οριζόντια 

σύνδεση των Προγραμμάτων Σπουδών των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων με 

την εισαγωγή της Διαθεματικής προσέγγισης.

Το Δ.Ε.Π.Π.Σ. κινείται σε δύο άξονες. Αφενός στον άξονα της κατακόρυφης 

συσχέτισης της γνώσης, που αποβλέπει στην οργανική ένταξη των νέων γνώσεων 

στις γνώσεις που προϋπάρχουν, αφετέρου στον άξονα της οριζόντιας συσχέτισης 

καθότι επιδιώκονται διακλαδικές συσχετίσεις (Αλαχιώτης 2002· Ματσαγγούρας 

2003· Ματσαγγούρας, 2002- ΦΕΚ 1366, 1373, 1374, 1375, 1376, τχ. Β, 18-10-01).

Με τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. δεν καταργούνται τα αυτόνομα γνωστικά αντικείμενα αλλά 

υιοθετείται ένα συνδυαστικό σχήμα διεπιστημονικών και διαθεματικών 

προσεγγίσεων, με το οποίο στα πλαίσια των διακριτών μαθημάτων αναδεικνύονται οι 

δεσμοί και οι σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των επιστημονικών κλάδων, καθώς και 

οι προεκτάσεις που έχει το περιεχόμενο ενός γνωστικού αντικειμένου σε άλλους 

τομείς και καταστάσεις ζωής (Αλαχιώτης, 2002· Ματσαγγούρας, 2003· 

Ματσαγγούρας, 2002). Αυτή η φιλοσοφία οργάνωσης του Δ.Ε.Π.Π.Σ. φανερώνει μια

51
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:53:28 EEST - 34.211.113.242



τάση σύνθεσης των απόψεων περί διαθεματικότητας που εκφράζονται στη διεθνή 

βιβλιογραφία (Δάλκος, 2002· Δάλκος, 1998· Ματσαγγούρας, 2002).25

Έτσι, τα νέα προγράμματα σπουδών έχουν τη λογική των διακριτών 

επιστημονικών κλάδων, αλλά προωθούν συστηματικά την αναζήτηση 

διεπιστημονικών συναρτήσεων και διαθεματικών προεκτάσεων, και μόνο μέσα στα 

πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης, των σχεδίων εργασίας και των περιστασιακών 

προεκτάσεων κατά την επεξεργασία μιας ενότητας, παρέχουν δυνατότητες 

διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης (Αλαχιώτης, 2002- Ματσαγγούρας, 2003· 

Ματσαγγούρας 2002).

Ο Δάλκος (2002) αναφέρει ότι με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. οι συντάκτες του εισηγούνται 

τη διαθεματική σύνδεση των μαθημάτων με έναν πρωτότυπο τρόπο. Αφενός 

προτείνεται η διασύνδεση του περιεχομένου μέσα από βασικές, θεμελιώδεις έννοιες, 

αξίες και στάσεις, που διατρέχουν το περιεχόμενο πολλών επιστημών, για να 

αποκατασταθεί η ενότητα στην ανάπτυξη των γνωστικών δομών των μαθητόιν. 

Αφετέρου, στο επίπεδο της διδακτικής πράξης προτείνεται η ανάπτυξη διαθεματικών 

δραστηριοτήτων, οι οποίες συνδυάζουν γνώσεις από διάφορους επιστημονικούς 

κλάδους - μαθήματα, αλλά και από τις εμπειρίες της καθημερινής ζωής (Δάλκος, 

2002).
Τα νέα προγράμματα δεν είναι αμιγώς διαθεματικά, αλλά εξασφαλίζουν 

στοιχεία διεπιστημονικότητας και διαθεματικότητας. Για το σκοπό αυτό προτείνουν 

ένα μέρος του διδακτικού χρόνου κάθε μαθήματος, που φτάνει μέχρι το 10% του 

συνολικού χρόνου να διατίθεται σε δραστηριότητες που υιοθετούν τη Διαθεματική 

προσέγγιση και στην εκπόνηση σχεδίων εργασίας (Αλαχιώτης, 2002· Ματσαγγούρας, 

2003· Ματσαγγούρας, 2002· Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2002· Παναγάκος, 2002).

Αν και οι επιλογές του Δ.Ε.Π.Π.Σ. δεν εντάσσονται όλες στην «προωθημένη 

διαθεματικότητα», χαρακτηρίστηκε «διαθεματικό» διότι κινείται στο συνεχές της 

διαθεματικότητας και «προοδευτικά κατατείνει και καταλήγει σε σχήματα 

προωθημένης διαθεματικότητας». Επίσης, «για να υποδηλωθούν οι παιδοκεντρικές 

αρχές σύνδεσης της σχολικής γνώσης με τα ενδιαφέροντα των παιδιών και τις 

κοινωνικές καταστάσεις, καθώς και ο παρεμβατικός ρόλος του σχολείου στα

25 Με το συνδυασμό διεπιστημονικών και διαθεματικών προσεγγίσεων που υιοθετεί το Δ.Ε.Π.Π.Σ. 
επιδιώκεται, αφενός, να διασωθούν τα θετικά στοιχεία που έχουν τα προγράμματα που υιοθετούν τα 
διακριτά και ανεξάρτητα μαθήματα ως πλαίσια οργάνωσης της σχολικής ύλης, αφετέρου να αποφευχθούν τα 
μειονεκτήματά τους. Επίσης, να είναι πρακτικά εφαρμόσιμο στα σύγχρονα εκπ/κά δεδομένα 
(Ματσαγγούρας, 2003· Ματσαγγούρας 2002).
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κοινωνικά πράγματα». Η διεπιστημονικότητα είναι μια έννοια επιστημολογική, που 

παραπέμπει σε γνωσιοκεντρικά και όχι παιδοκεντρικά και κοινωνιοκεντρικά 

προγράμματα σπουδών (Ματσαγγούρας, 2003- Ματσαγγούρας 2002). Ο Αλαχιώτης 

(2002) τονίζει τον προβληματισμό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για το 

χαρακτηρισμό του νέου ενιαίου πλαισίου προγραμμάτων σπουδών ως «διαθεματικό» 

και όχι ως διεπιστημονικό και αναφέρει ότι «ο όρος διαθεματικότητα υπερβαίνει τη 

διεπιστημονικότητα και την υπερκαλύπτει».

Σύμφωνα με τη διεπιστημονική προσέγγιση, για την εξέταση ενός γνωστικού 

αντικειμένου, απαιτείται η συμβολή περισσότερων της μιας επιστημών. Η οριζόντια 

διασύνδεση στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών απαιτεί, εκτός των επιστημών, και 

τη συμβολή της τέχνης, της τεχνολογίας, καθώς και τη διαμόρφωση διαφόρων 

δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών (Αλαχιώτης, 2002).

Εκτός από «διαθεματικό», χαρακτηρίστηκε και «ενιαίο» διότι εξασφαλίζονται 

οι προϋποθέσεις ώστε ο κάθε μαθητής να δημιουργήσει ένα ενιαίο πλαίσιο γνώσεων 

και δεξιοτήτων, καθώς το κάθε αντικείμενο εξετάζεται σε οριζόντια σχέση με τα 

υπόλοιπα και με βάση το κριτήριο της συνέχειας από βαθμίδα σε βαθμίδα (ΦΕΚ 

1366).

Ευέλικτη Ζώνη

I I Ευέλικτη Ζώνη είναι ένα προαιρετικό πρόγραμμα που αποτελεί τμήμα του 

εβδομαδιαίου προγράμματος δίωρης2'1 τουλάχιστον διάρκειας και λειτουργεί μέσα 

στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα, στην «πρωινή» λειτουργία του σχολείου 

(8:15 π.μ.-13:30μ.μ) (Ματσαγγούρας, 2002α· Ματσαγγούρας, 2002β). Είναι μια 

συνδυαστική προσέγγιση στην κατεύθυνση της δημιουργικής μάθησης (Αλαχιώτης, 

2002ε).

Στη διάρκεια της Ευέλικτης Ζώνης πραγματοποιούνται διαθεματικές 

δραστηριότητες και σχέδια εργασίας πάνω σε θέματα που είναι ενδιαφέροντα για 

τους μαθητές και που μπορεί να προέρχονται από διάφορους τομείς, πέραν της 

καθιερωμένης σχολικής ύλης των διαφόρων μαθημάτων. Η Ευέλικτη Ζώνη, δηλαδή, 

βασίζεται στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Ακριβέστερα, λειτουργεί ως 

πλαίσιο για προωθημένης μορφής διαθεματικότητα, κάτι που προϋποθέτει την 

αναδιοργάνωση του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος, καθώς και την 26

26 ° χρόνος εφαρμογής της Ευέλικτης ζώνης είναι: 4 ώρες για τις μικρές τάξεις (A-, Β', Γ'), 3 ώρες 
για την Δ τάξη και 2 ώρες στις δύο τελευταίες τάξεις (Ε', ΣΤ').
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υιοθέτηση νέων μεθοδολογικών προσεγγίσεων, οι οποίες προωθούν την ενεργητική, 

διερευνητική, βιωματική μάθηση, ενώ παράλληλα επιδιώκουν την ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης κλπ. Τα θέματα που πραγματεύονται εκπ/κοί 

και μαθητές στην Ευέλικτη Ζώνη μπορεί να προέρχονται από τα ενδιαφέροντα των 

μαθητών, από την ύλη των μαθημάτων, από διάφορα επίκαιρα ζητήματα, κοινωνικά 

θέματα ή ό,τι άλλο κεντρίσει το ενδιαφέρον τους (Αλαχιώτης, 2002· Ματσαγγούρας, 

2003· Ματσαγγούρας, 2002).

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Fray, «το καθετί μπορεί να αποτελέσει 

αφορμή για να ξεκινήσει ένα σχέδιο εργασίας» π.χ τα κοινωνικά προβλήματα μιας 

εποχής, ένα σύγχρονο συνταρακτικό γεγονός κλπ. Το ερέθισμα μπορεί να δοθεί από 

μια πρόταση του δασκάλου, ενός μαθητή ή οποιουδήποτε μέλους της ομάδας, αρκεί, 

βέβαια να το αποδεχτούν οι υπόλοιποι. Σημαντικό ρόλο παίζουν οι ανάγκες, οι 

προδιαθέσεις και τα ενδιαφέροντα αυτών που συμμετέχουν στη διεξαγωγή του 

σχεδίου εργασίας.

Στην τελική επιλογή των θεμάτων που θα μελετηθούν, όμως, θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη δύο βασικές αρχές της Ευέλικτης Ζώνης που είναι η αρχή της 

ελεύθερης συλλογικής επιλογής και η αρχή της ποικιλίας. Σύμφωνα με την πρώτη, οι 

μαθητές και ο εκπαιδευτικός έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν με συλλογικές 

διαδικασίες για τα θέματα που θα διαπραγματευτούν. Σύμφωνα με τη δεύτερη αρχή, 

θα πρέπει να επιδιώκεται η ποικιλία στην επιλογή των θεμάτων, ώστε να καλύπτουν 

διάφορους τομείς, ποικιλία στις μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και στη 

διάρκεια του κάθε σχεδίου εργασίας. Αυτό, αφενός, διότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις 

ως προς τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις, τις εμπειρίες, τα στυλ μάθησης μεταξύ των 

μαθητών, αφετέρου διότι χρέος του σχολείου είναι να αναπτύξει όλους τους τύπους 

νοημοσύνης και όλους τους τομείς της γνώσης.

Σύμφωνα με τους εισηγητές της, δεν πρόκειται για μια απλή εκπαιδευτική 

αλλαγή, αλλά για μια καινοτόμο παρέμβαση στα εκπαιδευτικά πράγματα που 

αποβλέπει στην αναβάθμιση του κοινωνικού και πολιτιστικού ρόλου του σχολείου. 

Συνιστά μια «βαθιά αλλαγή», η οποία προβαίνει προγραμματικά σε «ανατρεπτικές 

λύσεις» πάνω σε κρίσιμα στοιχεία της παιδαγωγικής διαδικασίας (Κουλουμπαρίτση, 

2002). Οι καινοτομίες οι οποίες εισάγονται αφορούν, αφενός τη σχολική μονάδα, 

αφετέρου τη σχολική τάξη και έχουν ως σκοπό να αντισταθμίσουν τα προβλήματα 

που προέρχονται από την παραδοσιακή οργάνωση του σχολείου.
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Οι καινοτομίες που εισάγει σε επίπεδο σχολικής μονάδας είναι το 

συλλογικότερο κοινωνικό και οργανωτικό πλαίσιο του σχολείου, η αναγνώριση της 

αυτονομίας του εκπαιδευτικού και της σχολικής μονάδας, η δημιουργία διαφορετικής 

σχολικής κουλτούρας, η σύνδεση του σχολείου με το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον 

και, βεβαίως, η νέα αντίληψη στη διαχείριση του χρόνου. Έτσι στην Ευέλικτη Ζώνη 

καταργείται η διδακτική ώρα των 45'και καθιερώνεται η διδακτική περίοδος των 90'.

Στο επίπεδο της σχολικής τάξης οι καινοτομίες σχετίζονται με το περιεχόμενο 

της διδασκαλίας και τα θέματα που εξετάζονται, τη μεθοδολογία που 

χρησιμοποιείται, αλλά και με τον επαναπροσδιορισμό των ρόλων μαθητών και 

εκπαιδευτικών.

Η «Ευέλικτη Ζώνη Διαθεματικών και Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» 

εντάσσεται στο σύνολο των προτάσεων (Δ.Ε.Π.Π.Σ., Α.Π.Σ., Πολυθεματικό βιβλίο), 

με τις οποίες το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Υπουργείο Παιδείας επεδίωξαν να 

μορφοποιήσουν το πλαίσιο για μια ουσιαστική εσωτερική μεταρρύθμιση του 

εκπαιδευτικού συστήματος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αλλάζοντας τη 

φιλοσοφία της εκπ/κής πράξης. (Αλαχιώτης, 2002· Ματσαγγούρας, 2002· ΦΕΚ 1366- 

πρόλογος). Η Κουλουμπαρίτση (2002) υποστηρίζει, χαρακτηριστικά, ότι η Ευέλικτη 

ζώνη έχει τη δυναμική μιας «αθόρυβης» μεταρρύθμισης. Επίσης, ο Αλαχιώτης 

(2002ε) αναφέρει ότι, με την Ευέλικτη Ζώνη, η οποία αποτελεί μικρή παρέμβαση στο 

ωρολόγιο πρόγραμμα, «ανοίγεται ένα παράθυρο ελευθερίας, επικοινωνίας και 

σύνδεσης της σχολικής ζωής με την κοινωνία και την πραγματικότητα».

Πριν τη καθιέρωση της Ευέλικτης Ζώνης στο σχολείο πραγματοποιούνταν και 

συνεχίζουν να πραγματοποιούνται και άλλα προαιρετικά προγράμματα, μέσα από τα 

οποία αρκετοί εκπαιδευτικοί «αναζητούν διεξόδους προς τη δημιουργικότητα, την 

πρωτοβουλία και τη δράση» (Μπαγάκης, 2000β), χωρίς, όμως να υπάρχει το 

απαραίτητο θεσμικό και χρονικό πλαίσιο, με ευκαιριακό χαρακτήρα, με 

περιορισμένη εμπλοκή εκπαιδευτικών και μαθητών.

Με την Ευέλικτη Ζώνη καλύπτεται αυτό το κενό και εξασφαλίζεται το θεσμικό 

και χρονικό πλαίσιο, ώστε οι εκπαιδευτικοί να διαπραγματεύονται με τους μαθητές 

τους θέματα ενδιαφέροντα γι' αυτούς, ακολουθώντας τρόπους προσέγγισης που δεν 

είναι εύκολο να εφαρμοστούν στα πλαίσια του συμβατικού προγράμματος 

(Ματσαγγούρας, 2002).
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Η Κουλουμπαρίτση (2002), μετά από έρευνα που πραγματοποίησε σε σχολείο 

που εφάρμοσε το πρόγραμμα της Ευέλικτης Ζώνης, κατέληξε στα έξης 

συμπεράσματα:

> Η Ε.Ζ. ουσιαστικοποιεί το ρόλο του εκπαιδευτικού. Τον μετατρέπει σε 

ερευνητή και σχεδιαστή του Αναλυτικού Προγράμματος. Του προσδίδει 

αυτονομία και κύρος.

> ΕΙ Ε.Ζ. μετατρέπει το ρόλο του μαθητή. Από παθητικός δέκτης, γίνεται 

πρωταγωνιστής στη διαδικασία κατάκτησης της γνώσης και αναπτύσσει 

πολλαπλές νοημοσύνες και κοινωνικές δεξιότητες.

> Το σχολείο αγγίζει το στόχο του στην πράξη. Ανοίγεται στην κοινωνία 

και προσφέρει δυνατότητες για ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή.

> Η Ε.Ζ. έχει τη δυναμική της «αθόρυβης, αλλά ουσιαστικής 

μεταρρύθμισης» στην εκπαίδευση, εφόσον, βεβαίως εξασφαλιστούν 

κάποιες κρίσιμες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με τον Αλαχιώτη (2002), το μοντέλο της ευέλικτης Ζώνης φάνηκε να 

έχει την αποδοχή στην πράξη, στο σχολείο, καθώς τα πιλοτικά σχολεία αναφέρθηκαν 

σε «γοργή, θετική επίδραση στην κοινωνικοποίηση και τη δημιουργικότητα τιον 

μαθητών».

Τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν, σχετίζονται με το αίτημα για αύξηση 

κονδυλίων, για περισσότερη επιμόρφωση και στενότερη συνεργασία με το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Αλαχιώτης, 2002δ· Αλαχιώτης, 2002ε).

Η άλλη άποΐι/υ για τα Δ.Ε.Π.Π,Σ. και την Ευέλικτη Ζώνη

Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (2003), οι υποστηρικτές των διεπιστημονικών 

προσεγγίσεων οριζόντιας συσχέτισης θεωρούν ότι οι γνώσεις θα πρέπει να 

διδάσκονται μέσα απ' τις δομές των επιστημών απ' τις οποίες προήλθαν. Έτσι, δεν 

δέχονται την ακραία διαθεματικότητα και κατηγορούν τις θεματοκεντρικές 

προσεγγίσεις ότι διαπράττουν το σφάλμα να προσεγγίζουν τις γνώσεις έξω απ' τους 

κλάδους που τους γέννησαν, περιστασιακά και τυχαία, χωρίς αλληλουχία θεμάτων, 

αφού στηρίζονται στα αυθόρμητα ενδιαφέροντα των παιδιών.

Όπως τονίζει ο ίδιος, αν και τονίζεται η αναγκαιότητα και η 

αποτελεσματικότατα των διεπιστημονικών και διαθεματικών προσεγγίσεων απ' τη 

σχετική βιβλιογραφία, εν τούτοις υπάρχει έλλειψη μεγάλης κλίμακας σχετικών 

ερευνών και δεν έχουν απαντηθεί ικανοποιητικά πολλά επιμέρους βασικά
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ερωτήματα. Έτσι πολλοί οδηγούνται σε σκεπτικισμό ή και αρνητικότητα, ενώ άλλοι 

καταλήγουν στην επιλογή συνδυαστικών σχημάτων.

Σ' αυτή την επιλογή των συνδυαστικών σχημάτων προσανατολίστηκε και το 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα για τους παραπάνω λόγους, αλλά και διότι δεν 

υπήρχαν τη δεδομένη στιγμή οι κατάλληλες συνθήκες και, κυρίως, η κατάλληλη 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Ως προς αυτή την επιλογή, αλλά και ως προς το σύνολο των προτάσεων και των 

αλλαγών που επιχείρησαν το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Υπ.Ε.Π.Θ. (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 

Ευέλικτη Ζώνη κλπ.), υπάρχουν σοβαρές «ενστάσεις» και κριτική για τον τρόπο που 

προωθήθηκαν για εφαρμογή στα σχολεία, για την ενημέρωση και επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών, για τα βαθύτερα αίτια που οδήγησαν στις επιλογές αυτές, για 

ηθελημένη διγλωσσία σε πολλά θέματα, για συχνές αλλαγές στα προγράμματα, για 

ασάφειες σε βασικές έννοιες κλπ.

Αναφερόμενος στα Δ.Ε.Π.Π.Σ. ο Φράγκος (2002), αφήνει να εννοηθεί ότι 

πρόκειται για κείμενα που είναι αντιγραφές από κείμενα που αφορούν στην 

εκπαίδευση άλλων χωρών, τα οποία προέκυψαν κακοπαραφράζοντάς τα και 

κακοερμηνεύοντάς τα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Αυτό δε βοηθάει στο να 

αποκτήσουμε την «παροντική ιδιαιτερότητά» μας που οφείλουμε ως λαός, ιδιαίτερα 

στην παρούσα χρονική περίοδο. Το γεγονός δε ότι το αναλυτικό πρόγραμμα 

δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σε ένα τεράστιο όγκο αριθμού 

σελίδων (περίπου χιλίων) το καθιστά δύσχρηστο, αν όχι άχρηστο, για τους 

εκπαιδευτικούς. Επίσης, η δημοσίευση σε ΦΕΚ είναι κάτι τετελεσμένο και δεν 

αφήνει περιθώρια για αλλαγές.

Ο Φράγκος (2002), επίσης, αναφερόμενος στα αναλυτικά προγράμματα και τα 

«νέα» Προγράμματα Σπουδών, κάνει την αντιδιαστολή του ποιοι παράγοντες 

συμβάλλουν στη διαμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων, πώς 

διαμορφώνονται τα αναλυτικά προγράμματα άλλων χωρών και του τι συμβαίνει στον 

τομέα αυτόν στη χώρα μας.

Αναφέρει ότι στην εκπαίδευση μιας χώρας ο εκπαιδευτικός λόγος δεν 

διαμορφώνεται μόνο σύμφωνα με τις νέες τάσεις και αρχές των επιστημών της 

αγωγής αλλά αναμφισβήτητο ρόλο παίζουν και οι κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις 

οι οποίες εκφράζονται με τα κόμματα που κυριαρχούν και τα οποία διαμορφώνουν 

πολιτικές και εκπαιδευτικές θέσεις. Συνεπώς οι εκάστοτε αλλαγές στην εκπαίδευση 

θα πρέπει να συνιστούν μια «συνθετική ολότητα», η οποία διαμορφώνεται από
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πολιτικές και παιδαγωγικές συνιστώσες και όχι «αποκλειστική δικαιοδοσία ούτε 

μόνο κοινωνικοπολιτικών δυνάμεων ούτε μόνο δεοντολογίας».

Στη χώρα μας τα Αναλυτικά προγράμματα αποτελούν αποκλειστικό προνόμιο 

και δικαιοδοσία των πολιτικών δυνάμεων και των κομμάτων που κυριαρχούν σε κάθε 

χρονική περίοδο. Η κάθε νέα κυβέρνηση το πρώτο πράγμα που επιδιώκει είναι η 

θέσπιση καινούριου αναλυτικού προγράμματος, το οποίο θα εκφράζει τις θέσεις και 

τις αρχές της και το οποίο δεν αποτελεί «ολότητα πολιτικής και παιδαγωγικής 

σύνθεσης».

Έτσι τα Αναλυτικά προγράμματα προετοιμάζονται και θεσμοποιούνται από 

εντεταλμένα διοικητικά όργανα. Το κύρος τους δεν το αντλούν από τους βαθμούς της 

αποτελεσματικότητάς τους στο σχολείο, αλλά απ' τους βαθμούς διοικητικής, ορατής 

ή αόρατης επιβολής που διαθέτουν. Για το λόγο αυτό το εκάστοτε Αναλυτικό 

πρόγραμμα δεν λειτουργεί ως χρήσιμο εργαλείο οποιοσδήποτε βαθμίδας, αλλά 

γίνεται αποδεκτό και αδιαμφισβήτητο, αν και «κανείς δεν έχει διαβάσει το σχετικό 

αναλυτικό πρόγραμμα και τις περισσότερες φορές για να το βρεις πρέπει να κάνεις 

συστηματική επίμονη έρευνα».

Στα σχολεία της χώρας μας το Αναλυτικό πρόγραμμα λειτουργεί ως το «φανερό 

ή κρυφό μέσο απόλυτης κυριαρχίας και κριτικού ελέγχου». Έτσι «κάθε κυβέρνηση 

έχει το μυστικοποιημένο Αναλυτικό της πρόγραμμα και το «μύστη» της πρόεδρο του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτο, καθότι ο πρόεδρος αλλάζει κάθε φορά που αλλάζει η 

κυβέρνηση.

Το Δ.Ε.Π.Π.Σ., σύμφωνα με το Φράγκο (2002), αποτελεί «έργο και ενέργεια» 

του κοινοτικού προγράμματος Στήριξης και είναι βέβαιο ότι σχετίστηκε με την 

«καμουφλαρισμένη» παροχή και χρήση κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή κοινότητα. Η 

εκπαίδευσή μας από το Νηπιαγωγείο ως το Γυμνάσιο εντάσσεται κοινοτικά στην 

επαγγελματική κατάρτιση, μιας και τα προγράμματα ανήκουν στο Επιχειρισιακό 

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης II, ενέργεια 2.1.1 

του Γ' κοινοτικού προγράμματος Στήριξης. Παρ' όλα αυτά όμως, το Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων, όχι μόνο δεν έχει σχέση με την επαγγελματική κατάρτιση, αλλά ούτε 

και με την εργασιακή αγωγή που έχουν όλα τα Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Όπως ισχυρίζεται ο Φράγκος (2002) τα έσοδα του κοινοτικού προγράμματος 

χρησιμοποιούνται για διαμόρφωση δήθεν νέου προγράμματος σπουδών ως 

αναλυτικού προγράμματος, ενώ «ουσιαστικά και στο περιεχόμενο επανεγκαθίσταται 

η παλιά νοοτροπία εκπαιδευτικού προγραμματισμού μια και το Ενιαίο Πλαίσιο
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Προγραμμάτων νεκρανασταίνει την παλαιοντολογική τυπολατρία του 

μαθητοκεντρισμού και της φιλολογοποίησης όλων των μαθήσεων και αποτελεί νέο 

μνημείο φορμαλισμού και πνιγμού κάθε ζωντανής συμμετοχής των μαθητών στην 

παραγωγή γνώσεων».

Τα «νέα» προγράμματα τα οποία συνεχίζουν την κατάτμηση της μάθησης, στα 

αυστηρά πλαίσια των «μαθημάτων», κατατάσσονται σε εκείνα που επιδιώκουν την 

αποστήθιση γνωστικών δεδομένων και όχι στην ανακάλυψη μέσα από δημιουργικές 

διαδικασίες.

Το γεγονός δε ότι η διαθεματικότητα αναφέρεται προς το τέλος των ενοτήτων 

σημαίνει πως δεν αποτελεί τη βάση και την ουσία του στο περιεχόμενο του 

Προγράμματος Σπουδών. Επίσης, το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), στην 

ουσία δεν είναι νέο, αλλά μια επεξηγηματική συμπλήρωση που σκοπό έχει να τεθούν 

τα επεξηγηματικά πλαίσια στα οποία κινείται το Αναλυτικό Πρόγραμμα (ΦΕΚ 

188/1997 άρθρο 7, παρ.1). Το ότι παρουσιάστηκε και θεωρήθηκε ως «νέο» έχει 

σχέση με τη χρηματοδότηση από το κοινοτικό Πρόγραμμα καθότι δεν θα μπορούσε 

να χρηματοδοτηθεί εάν δεν παρουσιάζονταν ως «νέα δραστηριότητα» αλλά ως 

συμπλήρωση του παλαιού Αναλυτικού Προγράμματος.

Όσον αφορά στο διάλογο, σύμφωνα με τον Φράγκο (2002), πολλά δεδομένα 

δείχνουν ότι δεν υπήρχε τέτοια πρόθεση αλλά η απόφαση για τελεσίδικη μορφή 

χωρίς συζητήσεις ήταν εκ των προτέρων παρμένη. Πρώτο στοιχείο που επιβεβαιώνει 

αυτόν τον ισχυρισμό ήταν ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός σελίδων και η δημοσίευση 

σε ΦΕΚ, η οποία αποτελεί τελεσίδικη αναγνώριση της αναγκαιότητας εφαρμογής 

δημοσιευμένων διαδικασιών. Αν υπήρχε πρόθεση διαλόγου, το κείμενο θα ήταν 

σύντομο, εισηγητικό το οποίο θα αποστέλλονταν στους εμπλεκόμενους για να 

ακολουθήσει ο απαραίτητος διάλογος και να δημιουργηθεί ένα κείμενο το οποίο θα 

είναι γενικότερα αποδεκτό στην εκπαίδευση.

Το γεγονός, επίσης, ότι επελέγησαν δεκατρείς πόλεις για επιμορφωτικά 

σεμινάρια, όπου εισηγητές και ακροατές ήταν επιλεγμένοι δείχνει τη φοβία που 

διακατείχε τους υπευθύνους για το Πρόγραμμα για να μην ακουστούν αντιρρήσεις 

και να γίνει το νέο εγχείρημα «ομόφωνα δεκτό».

Ενώ το πρόγραμμα προβάλλεται ως συμβολή στην κριτική μαθητοκεντρική 

μάθηση, εντούτοις τίθενται σε δεύτερη μοίρα «η έναρξη μάθησης από εμπειρίες, οι 

εναλλακτικές στρατηγικές, η εξατομικευμένη μάθηση και γενικά η βάση στη μάθηση 

και όχι στη διαδικασία».
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Όσο για το διαθεματικό χαρακτήρα των «νέων» προγραμμάτων, τον οποίον 

προβάλλουν οι εισηγητές του Δ.Ε.Π.Π.Σ., είναι φανερό ότι «οι διαθεματικές 

δραστηριότητες αποτελούν το καρύκευμα στο γνωστικά δομημένο πρόγραμμα 

σπουδών και όχι τη βασική δομή μέσα από την οποία εξυφαίνεται το πρόγραμμα. 

Έτσι με τα προτεινόμενα νέα προγράμματα το μάθημα δεν αρχίζει με τη 

διαθεματικότητα, αλλά τελειώνει μ' αυτή. Συνεπώς τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. δεν στηρίζονται 

στη διαθεματικότητα αλλά την προσθέτουν ως καρύκευμα

Ο Βώρος (2002) υποστήριξε ότι το εγχείρημα για τη διαθεματικότητα 

εκφράστηκε με ασάφεια από υπηρεσιακή πλευρά γεγονός που προκάλεσε σύγχυση. 

Χαρακτηριστικός είναι ο τίτλος του άρθρου που αναφέρεται στη διαθεματικότητα: 

«Προσπάθεια βηματισμού στο δύσβατο τοπίο της διαθεματικότητας μέσα σε 

συνθήκες ομίχλης».

Προσπαθώντας, όπως υποστήριξε, να καταδείξει κάποιον παιδαγωγικά 

αποδεκτό και διδακτικά εφικτό βηματισμό προς τη διαθεματικότητα, εκφράζει και 

την απορία του για το πώς και γιατί κάποιοι «νεοσύλλεκτοι» παρασύρθηκαν έτσι 

ώστε να παρουσιάζουν τη διαθεματικότητα, ως καινοτομία τωρινή, εφόσον έχει 

απασχολήσει με διάφορους τρόπους απ' τις αρχές του αιώνα; Επίσης έκανε λόγο για 

μέθη της νέας «ανακάλυψης» και για ολισθηρή μεγαλοστομία περί της 

διαθεματικότητας εκ μέρους των εισηγητών. Αφήνει σαφή υπαινιγμό για το ότι το 

πιο μεγάλο άνοιγμα για τη διαθεματικότητα ξεκίνησε πολύ ομαλά και αθόρυβα πριν 

10-12 χρόνια, όπως αναφέρει, με την τοπική ιστορία.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ασάφεια με την οποία χρησιμοποιήθηκαν 

διάφοροι όροι στα κείμενα που δόθηκαν γραπτά για να κατανοήσουμε την έννοια της 

διαθεματικότητας ως αρχή σύνταξης - διατύπωσης προγράμματος συγγραφής 

βιβλίων και σχεδιασμού έπειτα της διδασκαλίας, καθώς και του όρου «Διαθεματική 

προσέγγιση». Επισήμανε τον κίνδυνο, αν δεν διευκρινιστούν κάποια σημεία, κάποιες 

φορές «η διαθεματική αναζήτηση να οδηγεί σε περιπλάνηση επίδειξης πέρα από την 

αντιληπτική δυνατότητα του ακροατηρίου, πέρα από τα διαφέροντα και την 

προπαιδεία του, έξω από το μορφωτικό στόχο της ενότητας και τα όρια του 

διδακτικού χρόνου». Πάνω σ' αυτό το θέμα αναφέρεται στη συμβουλή του 

Whitehead: «Να διδάσκεις λίγα. Να οδηγείς τη μαθησιακή διαδικασία σε βάθος».
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Αυτή η ασάφεια που περιβάλλει την έννοια της διαθεματικότητας ενέχει, 

επίσης, τον κίνδυνο να δημιουργηθούν προβλήματα στους συγγραφείς των διάφορων 

σχολικών βιβλίων.

Τέλος, για το Βώρο (2002), «η αρχή της διαθεματικότητας μπορεί να είναι 

χρήσιμη σε ποικίλες κατευθύνσεις, με δύο προϋποθέσεις: α) Οι εισηγητές να 

διατυπώσουν ένα σαφή ορισμό και να δώσουν συγκεκριμένα παραδείγματα, για να 

διευκολύνουν τους αποδέκτες να εννοήσουν σε τι θα βοηθήσουν, β) Να δηλώσουν αν 

αυτά που εισηγούνται τα δοκίμασαν οι ίδιοι στην αίθουσα διδασκαλίας κι αν είναι 

πρόθυμοι αυτό που εισηγούνται να το εφαρμόσουν οι ίδιοι στην αίθουσα 

διδασκαλίας. Γιατί αλλιώς εγείρεται η αμφιβολία / ανησυχία: Πώς θα βελτιώσουν 

(θεωρητικά) μια πραγματικότητα που δεν τολμούν να τη συναντήσουν στην πράξη;

Στο γεγονός ότι η Διαθεματική προσέγγιση παρουσιάστηκε ως καινοτομία 

αναφέρθηκε και ο Θεριανός (2004) ο οποίος υποστηρίζει ότι «στην ουσία δεν είναι 

τίποτε άλλο από διδακτικές πρακτικές που έχουν γίνει και γίνονται στο ελληνικό 

σχολείο δίχως να έχουν πετύχει την αλλαγή της εσωτερικής του λειτουργίας και της 

φυσιογνωμίας του. Το σημαντικότερο όμως, κατά τον Θεριανό (2004), είναι ότι πριν 

την εισαγωγή της καινοτομίας δεν έχει γίνει αξιολόγηση της προηγούμενης εμπειρίας 

ώστε να υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για το που βαδίζουμε.

Οι Χρονοπούλου και Γιαννόπολος (2003) αναφερόμενοι στον τρόπο προβολής 

του συνολικού «έργου» από πλευράς Υπ.Ε.Π.Θ., με διαφημιστικές καταχωρήσεις 

στον ημερήσιο τύπο, εκφράζουν τη διαφωνία τους να προβάλλεται η παιδεία με 

όρους «προϊόντος». Το Υπ.Ε.Π.Θ. επεχείρησε να προβάλει τα «επιτεύγματα» της 

εκπαιδευτικής του πολιτικής με έναν μεγάλο αριθμό διαφημιστικών καταχωρήσεων 

στον ημερήσιο τύπο. Συγκεκριμένα, στο τρίμηνο Μαϊου 2003 - Ιουλίου 2003 

καταχωρήθηκαν σε εφημερίδες 58 διαφημιστικά. Σ' αυτό το κύμα των διαφημίσεων 

προστίθεται κι ένας μεγάλος αριθμός δημοσιευμάτων στις εφημερίδες (άρθρα 

αρμοδίων ή ρεπορτάζ). Στο διάστημα Ιανουάριου - Αυγούστου 2003 σύνολο 34 

δημοσιεύματα, τα οποία συνέβαλαν στο παιχνίδι των εντυπώσεων που είχε στόχο την 

κατασκευή συναινετικού κλίματος «για τις επιχειρούμενες αλλαγές στην 

εκπαίδευση» (Χρονοπούλου & Γιαννόπουλος, 2003)
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Μετά από έρευνα που στηρίχθηκε στη μελέτη των επίσημων κειμένων που 

εκδόθηκαν για να προωθήσουν το έργο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του 

Υπ.Ε.Π.Θ., η Χρονοπούλου (2003) οδηγήθηκε σε συμπεράσματα, όπως:

-Υπάρχουν αντιφάσεις, ασάφειες και συσκοτίσεις στα υποστηρικτικά κείμενα 

που αφορούν στη «διαθεματικότητα» και την «Ευέλικτη Ζώνη».

-Η χρήση των όρων διαθεματικότητα και διεπιστημονικότητα περιβάλλεται με 

έντονη ασάφεια από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Έτσι, λόγω αυτής της ασάφειας, πολλοί εκπαιδευτικοί μπορεί να καταλάβουν 

αυτό που είχαν στο μυαλό τους. Ανάμεσα σ' αυτούς και πολλοί υποστηρικτές της 

διαθεματικότητας.

Ειδικότερα, η Χρονοπούλου (2003) υποστηρίζει ότι:

Η Ευέλικτη Ζώνη αποσκοπεί στην Ευρωπαϊκή σύγκλιση. Επιχειρείται, μέσοι 

αυτής της «Ζώνης» η εναρμόνιση και του εκπαιδευτικού συστήματος με τις νόρμες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συσχετίζεται, επίσης, «η Ευέλικτη Ζώνη» με την «ευέλικτη 

εργασία», λόγω της αναφοράς σε κείμενα στην «αγορά εργασίας». Αυτό, κατά τη 

Χρονοπούλου (2003) οδηγεί στην πρόβλεψη ότι με την Ευέλικτη Ζώνη θα 

ακολουθήσει και στο παιδαγωγικό πεδίο - αυτή τη φορά - η ευελιξία των 

εργασιακών σχέσεων - ευελιξία, που στην εργασιακή πρακτική σημαίνει περιοδική 

εργασία εναλλασσόμενη με την ανεργία.

Σε υποστηρικτικά κείμενα, αναφερόμενα στην ευέλικτη ζώνη, παρατηρήθηκε 

επίσης διαφορετική διατύπωση. Αυτό οδήγησε τη Χρονοπούλου (2003) να αναφέρει 

χαρακτηριστικά: «Νομίζουμε ότι μπορούμε να μιλάμε για απόκρυψη στόχου, 

διγλωσσία για εσωτερική κατανάλωση και άμβλυνση των αντιδράσεων, 

αποπροσανατολισμό».

Και ως προς την ονοματολογία, στα υποστηρικτικά κείμενα συναντά κανείς 

τρεις τουλάχιστον ονοματικές εκδοχές: Ευέλικτη ζώνη. Ευέλικτη ζώνη Διαθεματικών 

Προσεγγίσεων, Ευέλικτη ζώνη Διαθεματικών και Δημιουργικών Προσεγγίσεων.

Όσον αφορά στην «αυτονομία του εκπ/κού και της σχολικής μονάδας» που 

«αποκτάται» με την ευέλικτη ζώνη, όπως υποστηρίζεται σε κάποια κείμενα, 

καταλήγει να γίνει ημι-αυτονομία, καθώς συνεχίζεται η τακτική της διγλωσσίας. Η 

ημι-αυτονομία αυτή, σύμφωνα με κάποιο κείμενο, δημιουργεί και ευθύνες για τις 

επιλογές που έγιναν και τον τρόπο που εφαρμόστηκαν. Έτσι, κατά τη Χρονοπούλου 

«είναι καταγεγραμμένη μια ανοιχτή απειλή, που αποκαλύπτει ότι εξελίσσεται μια 

επεκτεινόμενη (σε βαθμό και ποιότητα) διαδικασία εξωτερικού ελέγχου όσων
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εκπ/κών ή σχολικών μονάδων θελήσουν να διδάξουν χωρίς να ακολουθήσουν τον 

ιδεολογικό προσανατολισμό που επιβάλλει το Υπ.Ε.Π.Θ. και το παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο...Τα μέσα χειραγώγησης των εκπ/κών -και όχι μόνο- αναδιοργανώνονται 

και ουσιαστικά ενισχύονται...»

Για να εναρμονιστούν πλήρως με τις επιταγές και τις απαιτήσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Υπ.Ε.Π.Θ. και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προέβησαν σ' 

ένα λογικό άλμα από το παραδοσιακό μοντέλο στη «διαθεματικότητα» που 

παρουσίασαν, την οποία η Χρονοπούλου ονομάζει Ευρωπαϊκή διαθεματικότητα και 

η οποία, σύμφωνα με την ίδια, αποκόπτεται απ' τα επιστημονικά της 

χαρακτηριστικά, καθώς υπάρχουν αναφορές στην αγορά εργασίας, στην καλλιέργεια 

στάσεων και συμπεριφορών σε ευρωπαϊκή βάση, δηλ. κοινωνικοποίηση στα μέτρα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Χρονοπούλου, 2003).

Στην άποψη του τότε προέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ότι «η 

διαθεματικότητα υπερβαίνει τη διεπιστημονικότητα», η Χρονοπούλου (2003) 

αντιτείνει ότι: «Η διαθεματικότητα είναι το ανώτερο στάδιο της διεπιστημονικότητας 

τότε και μόνο τότε όταν μέσα από τη διαλεκτική σύνθεση των επιμέρους επιστημών, 

τα όριά τους καταστούν δυσδιάκριτα μέχρι πλήρους εξαφάνισής τους».

Συνεπώς, η «Ευρωπαϊκή διαθεματικότητα» αποσκοπεί στην «παραγωγή μιας 

«κοσμοθεωρίας που συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση των μαθητών με βάση της 

«νέες» ανάγκες στα πλαίσια της προσαρμογής άρα και της αποδοχής της «αγοράς 

εργασίας».

Στο πνεύμα της παραγωγής ιδεολογίας της παγκοσμιοποίησης δεν είναι 

απαραίτητη η επιστημονική γνώση και η εγκυρότητά της. Έτσι το Υπ.Ε.Π.Θ. και το 

II.I. εφηύραν μια διαθεματικότητα στα «μέτρα τους», αφήνοντας στη γωνία τον 

επιστημονικό τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων, ζητημάτων, θεμάτων.

Ακόμη η Χρονοπούλου (2003), αναφερόμενη στη Διαθεματική προσέγγιση και 

στις προωθημένες διαθεματικές προσεγγίσεις στις οποίες αναφέρεται σε κείμενό του 

ο τότε πρόεδρος του Π.Ι. αναρωτιέται πώς ταιριάζουν τα «κλειστού τύπου Αναλυτικά 

Προγράμματα σπουδών» με μια μέθοδο που είναι κατεξοχήν ενεργητική και 

ανακαλυπτική και καταλήγει ότι αυτά ταιριάζουν με την προσαρμοστικότητα και την 

εντεινόμενη διαδικασία ελέγχου του εκπ/κού, με την αξιολόγηση.

Επίσης, όσον αφορά το στόχο «μαθαίνω πώς να μαθαίνω» που τίθεται από το 

Π.Ι., η Χρονοπούλου υποστηρίζει ότι τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. βρίσκονται στον «αέρα», 

εφόσον τα «Ενιαία αναλυτικά προγράμματα» είναι κλειστού τύπου και
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διαμορφώνονται σε κεντρικό επίπεδο, κάτι που είναι εντελώς αντίθετο απ' αυτό που 

χρειάζεται για την καλλιέργεια του «μαθαίνω πώς να μαθαίνω».

Τέλος, όσον αφορά το διάλογο που προηγήθηκε με τους μαχόμενους εκπ/κούς 

που χαρακτηρίστηκε από τους υπευθύνους του ΓΊ.Ι. ως εποικοδομητικός, 

υπενθυμίζεται ότι ο διάλογος έγινε (από 22-2-2002 έως 18-5-2002) σε 13 περιφέρειες 

της χώρας, αλλά οι συμμετέχοντες είχαν επιλεγεί με κλήρωση. Επίσης, ο διάλογος 

άρχισε το Φεβρουάριο του 2002 και αφορούσε τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. που εκδόθηκαν το 

2001 και τα οποία στη συνέχεια άλλαξαν, με τη μέθοδο του «κόβε-ράβε» και 

δημοσιεύτηκαν το Μάρτιο του 2003, γεγονός που σημαίνει ότι άλλα Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

«συζητήθηκαν» και άλλα θα εφαρμοστούν.

Στο γεγονός, επίσης, ότι ο τότε πρόεδρος του Π.Ι. υποστήριξε ότι είμαστε ως 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στους πρωτοπόρους για τη διαθεματικότητα, η 

Χρονοπούλου (2003) εκφράζει την άποψη ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 

εκπαιδευτικών θα πρέπει να βρίσκονται στην πλευρά των εκπ/κών «αυτών που δεν 

έχουν ασχοληθεί με το θέμα», αυτών που δεν εκχωρούν αμαχητί τους μαθητές τους, 

βορρά στην ομογενοποίηση της «νέας» παγκοσμιοποιημένης κοινωνικοποίησης.

Στην έλλειψη διαλόγου πριν τη δημοσίευση των Δ.Ε.Π.Π.Σ. αναφέρεται και ο 

Μπονίδης (2003), ο οποίος περιγράφει το «ιστορικό» τους: Τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

δημοσιεύτηκαν κατ' αρχάς ως υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ. 1366, 1373, 1374, 1375 

και 1376/18-10-2001), χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος με την εκπαιδευτική) 

κοινότητα. Στη συνέχεια τροποποιήθηκαν και εκδόθηκαν σε δύο τόμους από το Π.Ι. 

(2002). Τέλος, ακολούθησε και νέα δημοσίευσή τους σε Φ.Ε.Κ. (ΦΕΚ 303/τ. Β', 

13/3/2003 - ΦΕΚ 304/τ. Β', 13/3/2003).

Από τα αποτελέσματα έρευνας που διενήργησε ο Μπονίδης (2003) και η οποία 

βασίστηκε στη μελέτη των προγραμμάτων διδασκαλίας του Δημοτικού Σχολείου, του 

Γυμνασίου και του Ενιαίου Λυκείου συμπεριλαμβανομένων και του Ε.ΓΙ.Π.Σ. 

(Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών) και των Δ.Ε.Π.Π.Σ., φάνηκε ότι α) τα 

Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ. δεν συνιστούν κατουσίαν νέα προγράμματα σπουδών, 

αλλά ως επί το πλείστον επεξηγηματική συμπλήρωση σε ορισμένα σημεία του 

Ε.Π.Π.Σ. και των εν χρήσει. β) Τα προγράμματα αυτά αποτελούν στο μεγαλύτερο 

μέρος τους μια σύνθεση του «μοντέλου των σκοπών και στόχων» και του «μοντέλου 

του περιεχομένου» παρά την προσπάθεια των συντακτών τους να συνιστούν
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«μοντέλο διαδικασίας»27, γ) Διατηρούν τα διακριτά μαθήματα ως πλαίσια οργάνωσης 

της σχολικής γνώσης, συνεπώς η ενιαιοποίηση και η διαθεματικότητα δε συνιστούν 

τη βάση τους.

Η κύρια δομή των προγραμμάτων παραμένει όμοια. Έτσι, ενώ η 

διαθεματικότητα θα έπρεπε να αποτελεί την αφετηρία της επεξεργασίας ενός 

θέματος, αυτή προστίθεται ως συμπλήρωμα στο τέλος της διαδικασίας (Φράγκος, 

2002).

Ακόμη από συνεντεύξεις με εκπ/κούς και μαθητές/τριες που εργάστηκαν 

πειραματικά στη ζώνη της Διαθεματικής προσέγγισης προέκυψε ότι δυσκολεύονται 

να προσδιορίσουν τι πρέπει να κάνουν, ενώ χρησιμοποιούν το «πολυθεματικό βιβλίο- 

φάκελο» ως παραδοσιακό βιβλίο διδακτέας ύλης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

καταστρατηγούνται οι αρχές της μαθητοκεντρικότητας, της διερευνητικής, 

βιωματικής και εξατομικευμένης μάθησης, οι οποίες προτείνονται.

Καταλήγοντας ο Μπονίδης (2003) υποστηρίζει ότι, κάποιες φορές, οι 

προσπάθειες που γίνονται φαίνονται ασυντόνιστες και βεβιασμένες. Έτσι τα 

τελευταία χρόνια στην Ελλάδα παρατηρείται έντονη δραστηριότητα στον τομέα της 

αναθεώρησης των προγραμμάτων διδασκαλίας, ενώ τελευταία τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

παράλληλα στο Π.Σ. έχουν εισαχθεί ή επιχειρείται η εισαγωγή νέων αντικειμένων 

μάθησης (Αγωγή Υγείας, Ολυμπιακή Παιδεία) και διδακτικές προσεγγίσεις των 

αντικειμένων (Διαθεματική προσέγγιση. Τοπική Ιστορία)

Από τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη στο μεταπτυχιακό τμήμα του 

ΙΙ.Τ.Δ.Ε Φλώρινας του Α.Π.Θ (κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου του 

ακαδημαϊκού έτους 2002-2003) με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσον μοιάζουν ή

27 Τα μοντέλα σχεδιασμού αναλυτικών προγραμμάτων είναι:
α) Μοντέλο σκοπών και στόχων: είναι η πιο νέα τάση στο σχεδίασμά των αναλυτικών 

προγραμμάτων. Είναι εύκολο να υλοποιηθεί και να αξιολογηθεί, απ' τη στιγμή που θα τεθούν ξεκάθαροι 
στόχοι. Μ' αυτόν τον τρόπο όμως υπάρχει κίνδυνος να σχεδιαστεί ένα εξαιρετικά κλειστό αναλυτικό 
πρόγραμμα. Πολλοί απορρίπτουν το μοντέλο αυτό διότι πιστεύουν ότι είναι ακατάλληλος ο προκαθορισμός 
στόχων στις παιδαγωγικές επιστήμες. Σ' αυτή την περίπτωση, επίσης, τίθεται το ερώτημα: Ποιος τύπος 
στόχων θα τεθεί ως πρωτεύον;

Μοντέλο των περιεχομένων: Αφετηρία σ' αυτό το μοντέλο αποτελεί το περιεχόμενο της 
διδασκαλίας. Τα αναλυτικά προγράμματα αυτά έχουν επικριθεί διότι δεν έχουν σαφείς στόχους, δεν είναι 
εύκολο να αξιολογηθούν, δεν λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των μαθητών.

Μοντέλο Διαδικασίας: Στο σχεδίασμά αυτού του μοντέλου θεωρείται πιο σημαντικό να εισάγονται 
οι μαθητές σε διάφορους τρόπους σκέψης, παρά να μαθαίνουν συγκεκριμένα πράγματα. Θεωρούνται 
δευτερεύοντα οι σκοποί και τα περιεχόμενα της διδασκαλίας.

Μοντέλο μελλοντικών καταστάσεων: Αφετηρία για το σχεδίασμά αποτελεί ο προσδιορισμός των 
καταστάσεων που θα ζήσει μελλοντικά ο μαθητής και ο καθορισμός των δεξιοτήτων που θα χρειαστεί. Όμως 
δεν είναι καθόλου εύκολο να προβλεφθεί το μέλλον (Βρεττός - Καψάλης, 1997).
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διαφέρουν τα τελευταία προγράμματα γλωσσικής διδασκαλίας για το Νηπιαγωγείο 

και το Δημοτικό (Ντίνας, 2003 και συνεργάτες), φάνηκε ότι: το Π.Σ του 1999 δεν 

ανατρέπεται ούτε αναιρείται. Όπως τονίζεται, ύστερα από λεπτομερή αντιπαράθεση 

των δύο προγραμμάτων διαπιστώθηκε ότι δεν πρόκειται για διαφορετικά 

προγράμματα, αλλά για επουσιώδη διαφοροποίηση του πρώτου προγράμματος στο 

δεύτερο χωρίς κατ' ανάγκη αυτή η διαφοροποίηση να τείνει προς το 

διαθεματικότερο.

Παρότι στο πρόγραμμα του 2001 προφανής και διακηρυγμένος στόχος είναι η 

προβολή της διαθεματικότητας, εντούτοις οι προσθήκες που έγιναν σ' αυτό στην 

πλειονότητά τους αφορούν άλλα πεδία, όπως τις προδιαγραφές των μέσων 

διδασκαλίας, ενώ άλλες φαίνεται να συμπληρώνουν, κάποιες ελλείψεις, ύστερα από 

προσεκτικότερη ανάγνωση του προγράμματος του 1999 και όχι τη διαθεματικότητα.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό άρθρο, ενώ είχε τελειώσει η μελέτη των 

προγραμμάτων του 1999 και του 2001, δημοσιεύτηκαν νέα ΦΕΚ 303/τ.Β, 13-32003 

και ΦΕΚ 304/τ.Β, 13-3-2003 με τίτλο και πάλι «Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 

(Α.Π.Σ.) Δημοτικού - Γυμνασίου», με το οποίο αναθεωρούνταν αυτά του 2001. Έτσι 

σε ένα διάστημα 17 μηνών το Ε.Π.Π.Σ του 1999, αναθεωρήθηκε για δεύτερη φορά 

απ' το Υπ.Ε.Π.Θ και Π.Ε

Το γεγονός αυτό των συνεχών αναθεωρήσεων και προσθαφαιρέσεων στο 

Δ.Ε.Π.Π.Σ, σύμφωνα με τους αρθρογράφους, λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγων 

στην προσπάθεια κάποιων εκπ/κών να έχουν έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση γι όλα 

όσα προγραμματίζονται, σχεδιάζονται και εν τέλει τίθενται σε εφαρμογή από τους 

φορείς της πολιτείας. Κι αυτό διότι μπορεί για τους συντάκτες να είναι απλό, λόγω 

της τεχνολογίας, να κάνουν προσθαφαιρέσεις, για το συνειδητό εκπ/κό όμως είναι 

δύσκολο και κοστίζει σε χρόνο και χρήμα να μελετήσει χιλιάδες σελίδες που πιθανόν 

να λένε τα ίδια.

Συμπερασματικά στο άρθρο αναφέρεται χαρακτηριστικά: «το βάλε-βγάλε από 

έκδοση σε έκδοση νομίζουμε ότι πρέπει να μας προβληματίσει όλους και κυρίως 

τους υπευθύνους συντάκτες του Π.Ι.

Αναφερόμενοι στο κείμενο του Π.Ι. με τίτλο Οδηγίες για την πιλοτική 

εφαρμογή των προγραμμάτων της Ευέλικτης ζώνης στην υποχρεωτική εκπ/ση οι 

Γρόλλιος και Λιάμπας (2002) υποστηρίζουν ότι χρησιμοποιούνται οι αρχές της
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προοδευτικής εκπ/σης όχι με σκοπό την αλλαγή της εκπ/σης στην κατεύθυνση του 

εκδημοκρατισμού των σχολικών λειτουργιών και της άμβλυνσης της κοινωνικής 

ανισότητας, αλλά για να νομιμοποιηθεί η κρατική εκπ/κή πολιτική.

Οι ίδιοι αναφέρονται στο ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης, 

στο περιεχόμενο, τις μορφές και τις μεθόδους διδασκαλίας στην Ευέλικτη ζώνη, στις 

προοπτικές.

Η εισαγωγή της Ε.Ζ. δεν εντάσσεται σε ένα γενικότερο σχέδιο κοινωνικού 

μετασχηματισμού. Ένα τέτοιο σχέδιο θα έπρεπε να συνδυάζεται με παράλληλο 

μετασχηματισμό των δομών και με ριζική αναθεώρηση των σκοπών της εκπ/σης. Το 

Π.Ι. περιορίζεται σε κάποιες διορθωτικές παρεμβάσεις στο «εσωτερικό» του 

σχολικού συστήματος. Έτσι με την εισαγωγή της Ε.Ζ. επιδιώκεται η συγκάλυψη της 

συμβολής της εκπ/σης στην αναπαραγωγή των κοινωνικών και εκπ/κών σχέσεων 

εξουσίας και η διεύρυνση- εμπέδωση της αποδοχής της υφιστάμενης κοινωνικής και 

εκπ/κής τάξεις πραγμάτων.

Η «συνεχής προσαρμογή» της εκπ/σης θεωρείται, σύμφωνα με τις Οδηγίες, ο 

«κυριότερος» στόχος κάθε εκπ/κού συστήματος αλλά από το Π..Ι. δεν διευκρινίζεται 

προς ποια κατεύθυνση πρέπει να πραγματοποιείται η «συνεχής προσαρμογή» αφού 

θεωρείται ίσως ότι είναι κοινά αποδεκτή από όλους όσοι συμμετέχουν στην εκπ/κή 

διαδικασία.

Σύμφωνα με τους ίδιους αρθρογράφους «οι σκοποί που προκύπτουν απ' τα 

συμφραζόμενα του κειμένου είναι η μεγέθυνση της ανταγωνιστικότητας της 

οικονομίας και η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, αφού η συνεχής προσαρμογή 

συσχετίζεται με «πολιτικές αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και με 

την αντιμετώπιση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού».

Στην Ε.Ζ. οι αρχές του κινήματος της προοδευτικής αγωγής δεν 

χρησιμοποιούνται με σκοπό τη μεταρρύθμιση μέσω της αγωγής των κοινωνικών και 

οικονομικών δομών για μια κοινωνία μεγαλύτερης ισότητας και δημοκρατίας, αλλά 

με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκπ/σης. Η Ε.Ζ. είναι μέρος της 

κρατικής εκπ/κής πολιτικής, το οποίο προσαρμόζεται στις «προδιαγραφές» της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με το Π.Ι στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. θα βασιστεί η ποιοτική αναβάθμιση της 

εκπ/σης ενώ αυτό δεν συνδυάζεται με αλλαγές στη δομή του εκπ/κού συστήματος. Οι 

συγγραφείς των Οδηγιών υιοθετούν την άποψη ότι η «εσωτερική μεταρρύθμιση»
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είναι σημαντικότερη απ' την «εξωτερική μεταρρύθμιση»28 και έτσι η όποια 

μεταρρυθμιστική προσπάθεια, επιχειρείται μέσα στο σχολείο με σκοπό «τη 

διαμόρφωση ατόμων με συγκροτημένη και ισορροπημένη προσωπικότητα, με 

κοινωνικές δεξιότητες και σύστημα αξιών, ικανών να ενταχθούν δημιουργικά στην 

κοινωνία της γνώσης, της πληροφορίας και της τεχνολογίας».

Επίσης οι συντάκτες των Οδηγιών, στη λογική της «εσωτερικής 

μεταρρύθμισης» δεν αναφέρονται καθόλου στην επέκταση της υποχρεωτικής 

9χρονης εκπ/σης με στόχο την ενιαία 12χρονη εκπ/ση για όλα τα παιδιά.

Ένα απ' τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των Οδηγιών είναι ότι δεν έχουν 

σαφή προσδιορισμό των κοινωνικών δεξιοτήτων και αξιών που επιδιώκονται να 

διαμορφωθούν μέσω των δραστηριοτήτων της Ε.Ζ. Έτσι, οι κοινωνικές δεξιότητες 

και αξίες παρουσιάζονται «ως εάν» να μην έχουν καμιά σχέση με την υφιστάμενη 

καπιταλιστική οργάνωση της εργασίας και της εκπ/σης.

Σύμφωνα με τους Γρόλλιο και Λιάμπα (2002), αν και οι συντάκτες των 

Οδηγιών εισάγουν την Διαθεματική προσέγγιση ως βασικό στοιχείο της Ε.Ζ, 

εντούτοις η προτίμησή τους δεν φαίνεται να είναι «στέρεα θεμελιωμένη», εφόσον 

όπως αναφέρεται στις Οδηγίες το Δ.Ε.Π.Π.Σ στοχεύει... στην εφικτή 

διαθεματικότητα που σημαίνει ότι η Διαθεματική προσέγγιση καταλήγει να γίνει 

«εφικτή διαθεματικότητα». Όπως υποστηρίζουν, αυτή η «εφικτή διαθεματικότητα» 

σχετίζεται με την εκτίμηση των «θετικών πλευρών» της «παραδοσιακής» όπως την 

ορίζουν οι συντάκτες, παιδαγωγικής. Επίσης, συνεχίζει να κυριαρχεί, κατά τους 

συντάκτες, ο «παραδοσιακός» χαρακτήρας της παιδαγωγικής του σχολείου, μιας και 

περιορισμένος αριθμός ωρών παρέχεται απ' το πρόγραμμα για την Ε.Ζ, ενώ το 

υπόλοιπο μέρος συνεχίζει με τα διακριτά μαθήματα.

28 Εξωτερική μεταρρύθμιση: Αφορά, κυρίως, τη δομή και την οργάνωση του εκπαιδευτικού 
συστήματος

Εσωτερική μεταρρύθμιση: Αφορά αλλαγές στην εσωτερική ζωή του σχολείου π.χ. αλλαγές στην 
εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στη μεθόδευση της διδασκαλίας, στη σύνταξη των 
σχολικών εγχειριδίων κλπ. Βασικό στοιχείο μιας τέτοιας μεταρρύθμισης είναι η αναμόρφωση των 
αναλυτικών προγραμμάτων.

Η εξωτερική και η εσωτερική μεταρρύθμιση αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοκαθορίζονται. Δεν 
μπορεί να φέρει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα η έμφαση και η προσκόλληση μόνο στη μία. Η 
αναμόρφωση της εκπαίδευσης δεν μπορεί να συμβεί με βάση μόνο μέτρα εσωτερικής μεταρρύθμισης π.χ. με 
την αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων.

Η εκπαίδευση είναι ένα σύστημα. Η όποια αλλαγή σε κάποιο μέλος του συστήματος επιφέρει 
αλλαγές και στα υπόλοιπα μέλη. Έτσι οποιαδήποτε μέτρα εξωτερικής μεταρρύθμισης δεν έχουν κανένα 
αποτέλεσμα, αν δεν πλαισιώνονται από ανάλογα μέτρα εσωτερικής μεταρρύθμισης.

68
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:53:28 EEST - 34.211.113.242



Ένα άλλο σημείο που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι σταδιακά σμικρύνεται η 

έκταση της Ε.Ζ. απ' το νηπιαγωγείο μέχρι τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού και 

του γυμνασίου.

Κατά τους Γρόλλιο και Λιάμπα (2002), «η σταδιακή σμίκρυνση στηρίζεται σε 

μια θεώρηση σύμφωνα με την οποία η εφαρμογή αρχών της προοδευτικής εκπ/σης 

έχει αξία και πρέπει να αφορά κυρίως τα μικρά παιδιά.. Όσο οι μαθητές μεγαλώνουν 

η διαθεματική, βιωματική και επικοινωνιακή προσέγγιση της γνώσης θεωρείται 

λιγότερο αναγκαία και εκτιμώνται περισσότερο οι «θετικές πλευρές» της 

«παραδοσιακής παιδαγωγικής».

Μια άλλη επισήμανση αφορά τις ώρες των μαθητών οι οποίες αντικαθίστανται 

απ' την Ε.Ζ. Με την Ευέλικτη Ζώνη δεν αλλάζει τίποτε όσον αφορά τα μαθήματα 

που αποκαλούνται από πολλούς «βασικά», δηλ. γλώσσα και μαθηματικά. Μάλιστα, 

στις μικρές τάξεις αυτή η προτεραιότητα ενισχύεται, μιας και αφαιρείται αναλογικά 

μεγαλύτερος αριθμός Αισθητικής Αγωγής.

Υπάρχει, επίσης, μια αντίφαση ως προς τα θέματα των σχεδίων εργασίας, η 

οποία προέρχεται απ' το γεγονός ότι υιοθετούνται αποσπασματικά και άκριτα 

ορισμένες μόνο αρχές της προοδευτικής εκπ/σης. Απ' τη μια μεριά, οι συντάκτες 

υποστηρίζουν ότι αφετηρία πρέπει να αποτελούν τα «πραγματικά ενδιαφέροντα και 

οι ανάγκες των παιδιών» και απ' την άλλη προκαθορίζουν τα θέματα που θα 

ερευνηθούν.

Δεν μπορούν να διακρίνουν την αντίφαση που υπάρχει ανάμεσα στην αρχή που 

πρόβαλαν πολλοί προοδευτικοί εκπ/κοί ότι η αγωγή θα πρέπει να θεμελιώνεται στο 

«πηγαίο-εσωτερικό» ενδιαφέρον και στο αναλυτικό πρόγραμμα του σημερινού 

ελληνικού σχολείου το οποίο είναι προκαθορισμένο και βασίζεται σε μια 

τεχνοκρατική αντίληψη.

Συσσωρεύοντας το Π.Ι. στην Ε.Ζ. ένα άθροισμα δραστηριοτήτων από 

προγράμματα (τα οποία κατά καιρούς εφαρμόστηκαν ή εφαρμόζονται) καθιστά την 

όλη προσπάθεια «κατ' επίφαση μαθητοκεντρική», μιας και διαμορφώνει ένα πλαίσιο 

που απαξιώνει και υποβιβάζει τα ενδιαφέροντα των μαθητών μέσω 

προκαθορισμένων δραστηριοτήτων.

Γίνεται λόγος απ' τους συντάκτες περί πρωτοβουλιών, αυτενέργειας, 

συνεργασίας των μαθητών, αλλά και περί «αυτονόμησης» των εκπ/κών. Όμως δεν 

υπάρχουν θεσμικές αλλαγές οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στην διαμόρφωση 

νέων ρόλων μεταξύ μαθητών-εκπ/κών διότι η Ε.Ζ. δεν κινείται στην κατεύθυνση του
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εκδημοκρατισμού του σχολείου. Όσο για τα περί «αυτονόμησης», απ' τις Οδηγίες 

γίνεται ξεκάθαρο ότι «διατηρείται ανέπαφη η απαίτηση για γραφειοκρατική 

συμμόρφωση του εκπ/κού, αν ληφθεί υπόψη και το πλαίσιο που διέπει την 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού (Ν.2525/1997).

Τέλος οι Γρόλλιος και Λιάμπας (2002) υποστηρίζουν ότι το Π.Ι. επιχειρεί μια 

εισαγωγή αρχών και μεθόδων της προοδευτικής εκπ/σης «από τα πάνω» τις οποίες 

εντάσσει στη λογική της μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας της υπάρχουσας 

εκπ/σης, της οποίας η δομή δεν αμφισβητείται. Αυτές οι προοδευτικές αρχές και 

μέθοδοι θα συνυπάρχουν με την παιδαγωγική της «αφομοίωσης» των γνώσεων που 

προωθεί το σχολικό πρόγραμμα που ήδη υπάρχει. Η Ε.Ζ. εντάσσεται στην 

εξυπηρέτηση των σκοπών μιας νεοφιλελεύθερης -κατά κύριο λόγο- εκπ/κής 

πολιτικής.

Έτσι τα projects που προβάλλονται ως κύρια μέθοδος που θα εφαρμοστεί στην 

Ε.Ζ. θα αποτελέσουν ένα δύσκολο πεδίο αγώνα για εκείνους που ενδιαφέρεται να 

αμφισβητηθεί η κυρίαρχη ιδεολογία και να αμβλυνθεί η συμβολή της εκπ/σης στην 

αναπαραγωγή της κοινωνικής ανισότητας.

Λόγω των δομικών χαρακτηριστικών της μεθόδου δίνονται δυνατότητες στους 

εκπ/κούς να εφαρμόσουν σχολικές πρακτικές που να έρχονται σε αντίθεση με την 

κρατική λογική για την εισαγωγή της. Τα επίμαχα σημεία είναι:

α) Καθορισμός θέματος που θα ερευνηθεί: Αν και υπάρχει η αντίφαση μεταξύ 

των παιδικών ενδιαφερόντων και των προκαθορισμένων δραστηριοτήτων που 

προτείνει το Π.Ι, εντούτοις υπάρχει δυνατότητα ενεργητικής παρέμβασης απ' τους 

εκπ/κούς στην κατεύθυνση της κριτικής συνειδητοποίησης των μαθητών.

β) Κοινωνικό αποτέλεσμα της εφαρμογής των projects: Οι εκπ/κοί έχουν τη 

δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα παιδικά ενδιαφέροντα, να επηρεάσουν τη 

συγκρότησή τους, αλλά και να αξιοποιήσουν την προσέγγιση διαφόρων 

προβλημάτων με στόχο την αλλαγή της κοινωνίας σε δημοκρατική κατεύθυνση.

γ) Συγκρότηση ομάδων εργασίας και καταμερισμός της εργασίας στο 

εσωτερικό τους: Μαθητές και εκπ/κοί μπορούν να εμβαθύνουν και να αναλύσουν 

όλες τις προεκτάσεις των θεμάτων που θα επιλέξουν, αντί να προσεγγίσουν 

επιφανειακά και ανώδυνα. Δουλεύοντας ομαδικά, χρησιμοποιώντας τη 

δημιουργικότητα και τη φαντασία και χρησιμοποιώντας κάθε πηγή γνώσης να 

προβάλλουν εντός και εκτός του σχολείου άλλες προοπτικές για την επίλυση των 

κοινωνικών προβλημάτων. Έτσι θα αναπτύξουν την ικανότητα να «μαθαίνουν πώς
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να μαθαίνουν», όχι ως στοιχείο προσαρμογής-υποταγής αλλά ως συνειδητή 

δραστηριότητα για την αλλαγή του κόσμου.

Η συγκρότηση των ομάδων και ο καταμερισμός της εργασίας παίζουν 

σημαντικό ρόλο στο αν το project θα ενισχύσει ή θα αμβλύνει τη συμβολή της 

εκπ/σης στην αναπαραγωγή της κοινωνικής ανισότητας.

Τέλος, όπως υποστηρίζουν οι Γρόλλιος και Λιάμπας (2002) «οι προοδευτικές 

αρχές και μέθοδοι μπορούν να αξιοποιηθούν δημιουργικά και αποτελεσματικά στην 

κατεύθυνση της μεταρρύθμισης προς μια κοινωνία μεγαλύτερης ισότητας και 

δημοκρατίας, όταν θεμελιώνονται στην κατανόηση των αναπαραγωγικών 

λειτουργιών της εκπ/σης στο πεδίο της ιδεολογίας και των παραγωγικών και 

κοινωνικών σχέσεων εξουσίας. Πολύ περισσότερο, όταν όσοι εφαρμόζουν 

προοδευτικές αρχές και μεθόδους τις εντάσσουν στο ριζοσπαστικό μετασχηματισμό 

της εκπ/σης και της κοινωνίας, δηλαδή σε ένα σχέδιο που υπερβαίνει τη 

μεταρρύθμισή τους.
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Συμμετέχοντες

Στην έρευνα έλαβαν μέρος συνολικά 198 εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι και 

εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτήτων), οι οποίοι εργάζονται σε σχολεία του Ν. Λάρισας. 

Από αυτούς οι 78 ήταν άνδρες και 109 γυναίκες, ενώ 11 εκπαιδευτικοί δεν δήλωσαν 

το φύλο τους. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν με ανώνυμο ερωτηματολόγιο το οποίο 

συμπληρώθηκε απ' τον κάθε συμμετέχοντα και την κάθε συμμετέχουσα στην έρευνα.

Ερωτηματολόγιο

1. Στάσεις ως προς τη Διαθεματική προσέγγιση

Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο: «Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες που 

συμβάλλουν στην πρόβλεψη της συμμετοχής ενηλίκων γυναικών σε προγράμματα 

άσκησης για όλους» (Theodorakis, 1994). Αξιολογήθηκαν οι στάσεις των 

εκπαιδευτικών: Α) ως προς την εφαρμογή της Διαθεματικής προσέγγισης στη 

διδασκαλία τους («Για μένα το να χρησιμοποιήσω τη Διαθεματική προσέγγιση στη 

διδασκαλία μου και να δουλέψω κάποιο σχέδιο εργασίας με τους μαθητές μου, την 

επόμενη σχολική χρονιά είναι...»), Β) ως προς τη συνεργασία με άλλους 

συναδέλφους εκπαιδευτικούς για την υλοποίηση κάποιου σχεδίου εργασίας («Για 

σένα το να συνεργαστείς με τους συναδέλφους σου για την υλοποίηση ενός 

διαθεματικού σχεδίου εργασίας είναι...») και Γ) ως προς την προοπτική 

ενασχόλησης με γνώσεις πέραν της βασικής εκπαίδευσης (Οι συμμετέχοντες 

κλήθηκαν να τοποθετηθούν στην άποψη: «Εφαρμόζοντας τη Διαθεματική 

προσέγγιση στη διδασκαλία σου, κάποιες φορές θα χρειαστεί να ασχοληθείς και με 

γνώσεις που αφορούν σε άλλους επιστημονικούς κλάδους, πέραν των όσων έχεις 

διδαχθεί κατά τη διάρκεια των βασικών σπουδών σου». Για σένα αυτό είναι...).

Και στις τρεις περιπτώσεις οι απαντήσεις δόθηκαν σε κλίμακα σημασιολογικής 

διαφοροποίησης 7 βαθμών, σε έξι ζεύγη επιθέτων: α) καλό - κακό β) ανόητο - 

έξυπνο γ) εύκολο - δύσκολο δ) ενδιαφέρον - αδιάφορο ε) χρήσιμο - άχρηστο στ) 

δυσάρεστο - ευχάριστο (Παράρτημα Α).
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2. Προθέσεις ως προς τη Διαθεματική προσέγγιση

Για να αξιολογηθούν οι προθέσεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά την 

υιοθέτηση και εφαρμογή της Διαθεματικής προσέγγισης στη διδακτική διαδικασία 

χρησιμοποιήθηκαν τρεις ερωτήσεις, οι οποίες αναφέρονταν σε προθέσεις που 

αφορούσαν στην επόμενη σχολική χρονιά29 και των οποίων οι απαντήσεις δόθηκαν 

σε 7/βαθμες κλίμακες σημασιολογικής διαφοροποίησης.

Οι ερωτήσεις ήταν: «Σκοπεύω να χρησιμοποιήσω τη Διαθεματική προσέγγιση 

στη διδασκαλία μου... την επόμενη σχολική χρονιά», (Πιθανό: πολύ=7, αρκετά=6, 

λίγο=5, έτσι κι έτσι=4, λίγο=3, αρκετά=2, πολύ=1: Απίθανο). «Είμαι

αποφασισμένος/η να εφαρμόσω τη Διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία μου την 

επόμενη σχολική χρονιά», (Ναι: απόλυτα=7, αρκετά=6, κάπως=5, έτσι κι έτσι=4, 

κάπως=3, αρκετά=2, απόλυτα=1: Όχι). «Θα προσπαθήσω να εφαρμόσω τη 

Διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία μου την επόμενη σχολική χρονιά», (Όχι: 

απόλυτα=7, αρκετά=6, κάπως=5, έτσι κι έτσι=4, κάπως=3, αρκετά=2, απόλυτα=1: 

Ναι) (Παράρτημα Β).

3. Αντιλήψεις - Απόψεις για τη Διαθεματική προσέγγιση

Αξιολογήθηκαν, επίσης : Α) Οι αντιλήψεις για τη Διαθεματική προσέγγιση και

τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για το σκοπό 

αυτό οι συμμετέχοντες απάντησαν εάν θεωρούν ότι εφαρμόζοντας τη Διαθεματική 

προσέγγιση θα είναι εις βάρος του μαθήματος ή των μαθημάτων που διδάσκουν και 

κατά πόσο είναι πιθανό (ή απίθανο) να προτείνουν σε κάποιους ή σε όλους τους 

συναδέλφους τους να υλοποιήσουν κάποιο σχέδιο εργασίας. Οι ερωτήσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν: 1) «Πιστεύεις ότι εφαρμόζοντας τη Διαθεματική

προσέγγιση στη διδασκαλία σου θα είναι εις βάρος του μαθήματος ή των μαθημάτων 

που διδάσκεις;» Σ' αυτή την ερώτηση οι απαντήσεις δόθηκαν σε 7/βαθμη κλίμακα 

(Συμφωνώ: πολύ=7, αρκετά=6, λίγο=5, έτσι κι έτσι=4, λίγο=3, αρκετά=2, πολύ=1: 

Διαφωνώ) και 2) «Πόσο πιθανό (ή απίθανο) είναι να προτείνεις εσύ σε κάποιους ή σε 

όλους τους συναδέλφους σου να αναλάβετε με τους μαθητές σας την υλοποίηση ενός 

διαθεματικού προγράμματος;» (πιθανό: πολύ=7, αρκετά=6, λίγο=5, έτσι κι έτσι=4, 

λίγο=3, αρκετά=2, πολύ=1: απίθανο).

29 Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν στο τέλος της σχολικού έτους 2003-2004 .
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Επίσης, οι απόψεις, οι αντιλήψεις, οι «ιδέες» και γνώμες των εκπαιδευτικών για 

τη Διαθεματική προσέγγιση αξιολογήθηκαν περεταίρω με εννέα διατυπωμένες 

απόψεις στις οποίες κλήθηκαν να επιλέξουν από μια 7/βαθμη κλίμακα κατά πόσο 

συμφωνούν ή διαφωνούν (Συμφωνώ: πολύ=7, αρκετά=6, λίγο=5, έτσι κι έτσι=4, 

λίγο=3, αρκετά=2, πολύ=1: Διαφωνώ). Οι απόψεις αυτές είχαν σχέση :

α) Με τη γνώση που αποκτάται μέσω των διαθεματικών προσεγγίσεων π.χ. 

«Στα διαθεματικά προγράμματα οι επιστήμες χάνουν τα διακριτά τους όρια και η 

γνώση οργανώνεται γύρω από θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, θέματα που 

σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα, τις εμπειρίες και τις ανάγκες των μαθητών». 

Πιστεύεις ότι: 1) Μ' αυτό τον τρόπο υπάρχει κίνδυνος να μην αποκτήσουν τις 

βασικές και αναγκαίες για τη ζωή τους γνώσεις;

β) Με τη διαδικασία μάθησης στις διαθεματικές προσεγγίσεις - διαθεματικά 

προγράμματα π.χ. Πιστεύεις ότι: Η διδασκαλία αποκτά ενδιαφέρον για τους μαθητές, 

διότι συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης;

γ) Με τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει η Διαθεματική προσέγγιση, λόγω 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της π.χ. «Συμβάλλει στην ανάπτυξη πνεύματος 

ομαδικότητας και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών» ή «Προωθεί κοινωνικές 

δεξιότητες (π.χ. να ακούν το συμμαθητή τους όταν μιλά, να επαινούν τις καλές 

προσπάθειες, να περιμένουν τη σειρά τους κλπ.), οι οποίες συντελούν στην ομαλή 

ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.

Β) Οι απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς την αυτοαποτελεσματικότητά τους. 

Κατά πόσο, δηλαδή είναι σίγουροι/ες ότι μπορούν να εφαρμόσουν τη Διαθεματική 

προσέγγιση στο σχολείο. Χρησιμοποιήθηκε η ερώτηση: «πόσο σίγουρος/η είσαι ότι 

μπορείς να εφαρμόσεις τη Διαθεματική προσέγγιση στο σχολείο σου...;» Οι 

απαντήσεις δόθηκαν σε 5/βαθμη κλίμακα (καθόλου=1, λίγο=2, έτσι κι έτσι=3, 

πολύ=4, πάρα πολύ=5). Επίσης εξετάστηκε, κατά πόσο πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί 

ότι χρειάζονται ή όχι επιπλέον επιμόρφωση σχετικά με το πώς μπορεί να υλοποιηθεί 

η Διαθεματική προσέγγιση στη σχολική πράξη. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε 

η ερώτηση: «Πιστεύεις ότι χρειάζεσαι επιπλέον επιμόρφωση σχετικά με την 

υλοποίηση της Διαθεματικής προσέγγισης στη σχολική πράξη;». Οι απαντήσεις 

δόθηκαν σε 7/βαθμη κλίμακα σημασιολογικής διαφοροποίησης (Συμφωνώ: πολύ=7 

έως Διαφωνώ: πολύ=1).
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Γ) Οι απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς το μοντέλο πιθανής ένταξης των 

διαθεματικών προσεγγίσεων στην Α/θμια εκπαίδευση. Δόθηκε η άποψη:

«Οι διαθεματικές προσεγγίσεις επιδιώκουν την κατάλυση των διακριτών ορίων 

μεταξύ των επιστημονικών κλάδων και την ενιαιοποίηση της γνώσης γύρω από 

σημαντικά θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Αυτό γίνεται με δυο βασικά 

προσεγγίσεις: α) είτε με την κατάργηση των ξεχωριστών μαθημάτων και την πλήρη 

εισαγωγή Διαθεματικών προσεγγίσεων, ή β) στα πλαίσια ενός συμβατικού 

προγράμματος με διακριτά μαθήματα και συμπληρωματική χρήση Διαθεματικών 

προσεγγίσεων» (Ματσαγγούρας 2003).

Στην περίπτωση που οι συμμετέχοντες στην έρευνα συμφωνούσαν με την 

ένταξη τέτοιων προσεγγίσεων στην Α/θμια Εκπαίδευση τους ζητήθηκε να πάρουν 

θέση για το κατά πόσο θα συμφωνούσαν ή θα διαφωνούσαν με ένα αναλυτικό 

πρόγραμμα το οποίο θα καταργούσε τα ανεξάρτητα και αυτοτελώς διδασκόμενα 

μαθήματα και θα εισήγαγε, αντί αυτών, διαθεματικές προσεγγίσεις ή θα τάσσονταν 

υπέρ μιας συνδυαστικής λύσης όπου στα πλαίσια του συμβατικού προγράμματος, 

συμπληρωματικά θα χρησιμοποιούνται και οι διαθεματικές προσεγγίσεις. Οι 

ερωτήσεις ήταν: «Πόσο θα συμφωνούσες ή θα διαφωνούσες με την κατάργηση των 

ξεχωριστών μαθημάτων στην Α/θμια Εκπαίδευση και την πλήρη εισαγωγή 

διαθεματικών προσεγγίσεων;» (Συμφωνώ πολύ=7 - Διαφωνώ πολύ=1). «Κάποιοι 

τάσσονται υπέρ της συμπληρωματικής χρήσης διαθεματικών προσεγγίσεων στο 

πλαίσιο ενός συμβατικού προγράμματος με διακριτά μαθήματα και 

προδιαγεγραμμένη διδακτέα ύλη. Πόσο συμφωνείς ή διαφωνείς μ' αυτή την άποψη;» 

(Συμφωνώ πολύ=7 - Διαφωνώ πολύ=1) (Παράρτημα Γ).

4. Πληροφόρηση

Το ενδιαφέρον τους και η προσοχή που δείχνουν οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

για πληροφορίες σχετικές με τη Διαθεματική προσέγγιση, αξιολογήθηκαν με 

τέσσερις ερωτήσεις της μορφής: «πόση προσοχή δίνεις σε πληροφορίες σχετικές με 

τη Διαθεματική προσέγγιση;» (Καθόλου δεν τις προσέχω=1 - Τις προσέχω πολύ=7). 

«Ενδιαφέρομαι πολύ για πληροφορίες σχετικές με τη Διαθεματική προσέγγιση». 

(Συμφωνώ: πολύ=7, αρκετά=6, κάπως=5, έτσι κι έτσι=4, λίγο=3, αρκετά=2, πολύ=1: 

Διαφωνώ) (Παράρτημα Δ).
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5. Ενημέρωση - Γνώση

Η ενημέρωση και οι γνώσεις που, κατά την άποψή τους, διαθέτουν οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικοί αξιολογήθηκαν με τέσσερις ερωτήσεις, 

των οποίων οι απαντήσεις δόθηκαν σε 7/βαθμη κλίμακα σημασιολογικής 

διαφοροποίησης. Οι ερωτήσεις ήταν της μορφής: «Πόσο ενημερωμένος/η θεωρείς ότι 

είσαι σχετικά με τη Διαθεματική προσέγγιση;» (πάρα πολύ ενημερωμένος/η=7, 

πολύ=6, αρκετά=5, έτσι κι έτσι=4, λίγο=3, πολύ λίγο=2, καθόλου 

ενημερωμένος/η=1). «Πόσες γνώσεις νομίζεις ότι έχεις πάνω στο θέμα της 

Διαθεματικής προσέγγισης;» (καθόλου γνώσεις=Τ έως πολλές γνώσεις=7) 

(Παράρτημα Ε).

6. Συμμετοχή σε διαθεματικά προγράμματα (Στο παρελθόν - Στο τρέχον έτος)

Ζητήθηκε απ' τους εκπαιδευτικούς να απαντήσουν (Ναι=1 - Όχι=2) αν στο

παρελθόν ή κατά το τρέχον σχολικό έτος έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα 

Περιβαλλοντικής Αγωγής, Αγωγής Υγείας ή οποιοδήποτε άλλο. Στην περίπτωση 

θετικής απάντησης τους ζητήθηκε να χαρακτηρίσουν αυτή τη διαδικασία, 

επιλέγοντας ένα από τα επίθετα 7/βαθμης κλίμακας σημασιολογικής διαφοροποίησης 

σε έξι ζεύγη επιθέτων για κάθε περίπτωση (Στο παρελθόν - Στο τρέχον έτος). Τα 

ζεύγη επιθέτων ήταν: α) καλή - κακή β) ανόητη - έξυπνη γ) εύκολη - δύσκολη δ) 

ενδιαφέρουσα - βαρετή ε) χρήσιμη - άχρηστη στ) δυσάρεστη - ευχάριστη.

Επίσης, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν πώς προέκυψε η 

συμμετοχή τους στο πρόγραμμα που υλοποίησαν. Η ερώτηση ήταν: «Η συμμετοχή 

σου σε Διαθεματικό πρόγραμμα ήταν απόρροια: α) Δικής σου πρωτοβουλίας β) 

Συνεργασίας ή πρότασης συναδέλφων γ) Πρωτοβουλίας των μαθητών δ) Πρόταση 

της διεύθυνσης/σχολικού συμβούλου κλπ. (Παράρτημα ΣΤ)

7. Ενημέρωση για Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Ευέλικτη Ζώνη

Ζητήθηκε, επίσης, απ' τους εκπαιδευτικούς να απαντήσουν για την επάρκεια ή 

όχι της ενημέρωσης για τα Δ.Ε.Π.Π.Σ., αλλά και για το αν πιστεύουν ότι η 

ενημέρωση-επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τις «νέες» προτάσεις (Δ.Ε.Π.Π.Σ. - 

Ε.Ζ.) κρίνεται επαρκής ή ανεπαρκής. Ακόμη τους ζητήθηκε να απαντήσουν αν 

συμφιονούν ή όχι με την ένταξη του σχολείου που υπηρετούν στην Ευέλικτη Ζώνη 

και αν γνωρίζουν πώς λειτουργούν τα σχολεία που έχουν ενταχθεί στην Ευέλικτη 

Ζώνη. Οι απαντήσεις δόθηκαν σε 5/βαθμη κλίμακα. Οι ερωτήσεις ήταν: «Πόσο
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ενημερωμένος/η είσαι για το Δ.Ε.Π.Π.Σ.; (καθόλου=1 - πάρα πολύ=5). Και «Πόσο 

επαρκής (ή ανεπαρκής) πιστεύεις ότι ήταν η ενημέρωση-επιμόρφωση (εκ μέρους του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου) σχετικά με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και την Ε.Ζ; (καθόλου 

επαρκής=1 - πάρα πολύ επαρκής=5). «Γνωρίζεις πώς λειτουργούν τα σχολεία που 

έχουν ενταχθεί στην Ε.Ζ;» (Παράρτημα Ζ).

8. Δημογραφικά και άλλα περιγραφικά στοιχεία

Τέλος, εκτός των δημογραφικών και άλλων στοιχείων, ζητήθηκε απ' τους 

εκπαιδευτικούς να δηλώσουν: α) Αν διαθέτουν πτυχίο άλλης σχολής (ή σχολών), 

εκτός του βασικού τους πτυχίου, β) Αν διαθέτουν κάποιο μεταπτυχιακό τίτλο, γ) Αν 

γνωρίζουν κάποια ξένη γλώσσα σε επίπεδο που να μπορούν να κατανοήσουν 

ικανοποιητικά ένα βιβλίο ή επιστημονικό άρθρο, δ) Αν γνωρίζουν το χειρισμό 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και αν μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του 

διαδικτύου, ε) Αν έχουν παρακολουθήσει τα τελευταία πέντε χρόνια κάποιο 

επιστημονικό συνέδριο ή κάποιο σεμινάριο σχετικό με την εργασία τους.

Τέλος, αξιολογήθηκε, αν οι εκπαιδευτικοί διδάχτηκαν θέματα σχετικά με τη 

Διαθεματική προσέγγιση κατά τη διάρκεια των βασικών τους σπουδών. Η σχετική 

ερώτηση ήταν: «Έχεις διδαχθεί θέματα σχετικά με τη Διαθεματική προσέγγιση κατά 

τη διάρκεια των βασικών σου σπουδών;» (Ναι — Όχι) (Παράρτημα Η).
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αξιοπιστία

Η εσωτερική συνοχή των κλιμάκων εξετάστηκε με το τεστ του alpha (Gronbach, 

1951). Σε όλες τις κλίμακες η αξιοπιστία ήταν πάνω από .82.

Πίνακας 1: Περιγραφικά στοιχεία και Εσωτερική συνοχή* (μέσοι όροι, τυπικές

αποκλίσεις, δείκτης α -Cronbach).

Μ.Ο Τ.Α a-Cronbach

Στάσεις ως προς τη διαθεματική 5.33 1.15 .85

Προθέσεις ως προς τη διαθεματική 4.38 1.74 .86

Πληροφόρηση για τη διαθεματική 4.57 1.50 .89

Ενημέρωση - Γνώση για τη 3.77 1.38 .90

διαθεματική

Χαρακτηρισμός της διαδικασίας 

συμμετοχής σε διαθεματικά

προγράμματα (στο παρελθόν)

5.60 .93 .81

Χαρακτηρισμός της διαδικασίας 5.64 1.20 .89

συμμετοχής σε διαθεματικά

προγράμματα (στο τρέχον έτος) 

Στάσεις προς τη συνεργασία με 

συναδέλφους

5.52 .98 .82

Στάσεις ως προς την ενασχόληση με 

γνώσεις, πέραν της βασικής

εκπαίδευσης

5.58 .90 .79

Αυτοαποτελεσματικότητα 2.91 1.05 .89

* Εσωτερική συνοχή: 0 δείκτης Cronbach's alpha δηλώνει τη συνολική

συνδιακύμανση μεταξύ των ερωτήσεων που απαρτίζουν την κλίμακα. Κατά συνέπεια, 

υψηλές τιμές (δηλαδή πλησιέστερα στη μονάδα) δηλώνουν υψηλή συνοχή μεταξύ των 

επιμέρους ερωτήσεων της κλίμακας.
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Δ ημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων στην έρευνα

Ηλικία: Στην έρευνα έλαβαν μέρος συνολικά 198 εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι και 

εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων), ηλικίας από 26 έως 59 ετών. Ο μέσος όρος της ηλικίας των 

εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν 43.75 έτη.

AGE
10 --------

26 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 56 58

AGE

Εικόνα 1: Ηλικίες των συμμετεχόντων στην έρευνα εκπαιδευτικών.

Από το σύνολο των εκπαιδευτικών οι 163 εκπαιδευτικοί δήλωσαν την ηλικία τους. Έτσι οι 

83 εκπαιδευτικοί ήταν ηλικίας από 26 έως 43 ετών και 80 εκπαιδευτικοί από 43 έως 59 

ετών.

Πίνακας 2: Ηλικιακές ομάδες των συμμετεχόντων στην έρευνα 

εκπαιδευτικών.

Ηλικιακές ομάδες Συχνότητα Ποσοστό

Ν %

26-43 ετών 83 41.9
43-59 ετών 80 40.4
Δεν απάντησαν 35 17.7
Σύνολο 198 100

80
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:53:28 EEST - 34.211.113.242



Φύλο: Από τους 198 εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα το 39.4% ήταν 

άνδρες (78 άνδρες) και το 55% ήταν γυναίκες (109 γυναίκες), ενώ ποσοστό 5.6% (11 

εκπαιδευτικοί) δεν δήλωσαν το φύλο τους (Πίνακας 3).

Πίνακας 3: Φύλο εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα.

Συχνότητα Ποσοστό

Ν %

Άνδρες 78 39.4

Γυναίκες 109 55

Δεν απάντησαν 11 5.6

Σύνολο 198 100

Οικογενειακή κατάσταση: Το 85.8% των εκπαιδευτικών ήταν έγγαμοι/ες (170 

εκπαιδευτικοί). Το 5.6% ήταν άγαμοι/ες (11 εκπαιδευτικοί), ενώ 8.6% (17 εκπαιδευτικοί) 

δεν δήλωσαν την οικογενειακή τους κατάσταση (Πίνακας 4).

Από τους 180 εκπαιδευτικούς που απάντησαν στην ερώτηση το 84.3% (67 

εκπαιδευτικοί) δήλωσαν ότι έχουν παιδιά, το 6.6% (13 εκπαιδευτικοί) απ' αυτούς ότι δεν 

έχουν και το 9.1% δεν απάντησε στην ερώτηση (Πίνακας 4).

Πίνακας 4: Οικογενειακή κατάσταση των συμμετεχόντων στην έρευνα

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Ν % Ν %

Έγγαμοι 167 85.8 Με παιδιά 167 84.3

Άγαμοι 13 5.6 Χωρίς παιδιά 13 6.6

Δεν απάντησαν 18 8.6 Δεν απάντησαν 18 9.1

Σύνολο 198 100 Σύνολο 198 100
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Άλλα περιγραφικά στοιχεία

Έτη από την αποφοίτηση: Τα έτη που πέρασαν από την αποφοίτηση όσων από τους 

συμμετέχοντες απάντησαν στη σχετική ερώτηση, κυμαίνονται από 3 έως 36 έτη. Ο μέσος 

όρος των ετών που πέρασαν από την αποφοίτηση ήταν 21.86 έτη.

Στην εικόνα 2 φαίνονται τα ποσοστά των εκπαιδευτικών ανάλογα με τα έτη που 

πέρασαν από την αποφοίτηση απ' τις βασικές σπουδές τους.

EDUY

EDUY

Εικόνα 2: Έτη που πέρασαν απ' την αποφοίτηση των συμμετεχόντων στην έρευνα εκπαιδευτικών.

Άλλες σπουδές: Από τους 169 εκπαιδευτικούς που απάντησαν στη σχετική 

ερώτηση το 17.7% (35 εκπαιδευτικοί) κατέχουν, εκτός του βασικού τους πτυχίου, και 

πτυχίο άλλης σχολής (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι).

Μεταπτυγιακές σπουδές: Στην ερώτηση, αν διαθέτουν Μεταπτυχιακό τίτλο 

απάντησαν 170 εκπαιδευτικοί και απ' αυτούς ποσοστό 3% (6 εκπαιδευτικοί) απάντησαν 

θετικά (Πίνακας 5).

Πίνακας 5: Εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην έρευνα

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Ν ο//Ο Ν %

Χωρίς άλλο 134 67.7 Χωρίς 164 82.9
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πτυχίο Μεταπτυχιακό

Με άλλο πτυχίο 35 17.7 Με Μεταπτυχιακό 6 3

Δεν απάντησαν 29 14.6 Δεν απάντησαν 28 14.1

Σύνολο 198 100 Σύνολο 198 100

Ειδικότητα: Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, οι 195 απάντησαν στην 

ερώτηση. Έτσι, το 86.7% ήταν δάσκαλοι και δασκάλες (169 στον αριθμό), το 6.2% 

καθηγητές και καθηγήτριες Φυσικής αγωγής (12 στον αριθμό) και το 2.1% καθηγητές και 

καθηγήτριες της Ολυμπιακής παιδείας (4 στον αριθμό), 3.1% καθηγητές και καθηγήτριες 

Αγγλικής γλώσσας (6 στον αριθμό), 1.5% καθηγητές και καθηγήτριες μουσικής (3 στον 

αριθμό) και 0.5% με άλλη ειδικότητα (Θεατρολόγος, 1 στον αριθμό) (πίνακας 6).

Πίνακας 6: Ειδικότητα των συμμετεχόντων

Συχνότητα Ποσοστό

Ν %

Δάσκαλοι 169 85.4

Εκπ/κοί Ειδικοτήτων 26 13.1

Δεν απάντησαν 3 1.5

Σύνολο 198 100

Χρόνια υπηρεσίας των συμμετεγόντων στην έρευνα: Οι εκπαιδευτικοί, ανάλογα με 

τα χρόνια υπηρεσίας που είχαν στην εκπαίδευση, χωρίστηκαν σε πέντε κατηγορίες: α) από 

1-5 έτη β) από 6-10 έτη γ) από 11-15 έτη δ) από 16-20 έτη ε) πάνω από 20 έτη. Από τους 

188 εκπαιδευτικούς που απάντησαν στη σχετική ερώτηση (94.9% του συνόλου των 

συμμετεχόντων), στην πρώτη κατηγορία βρέθηκε ότι ανήκε το 6.4% (12 εκπαιδευτικοί), 

στη δεύτερη κατηγορία ανήκε το 9.0% (17 εκπαιδευτικοί), στην τρίτη ανήκε το 11.7% (22 

εκπαιδευτικοί), στην τέταρτη το 27.1 % (51 εκπαιδευτικοί) και στην τελευταία κατηγορία 

το 45.7% (86 εκπαιδευτικοί).
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Στην εικόνα 3 φαίνονται τα ποσοστά των εκπαιδευτικών ανάλογα με τα χρόνια 

υπηρεσίας τους στην εκπαίδευση.

ΕΥEARS

EYEARS

Εικόνα 3: Ποσοστά των εκπαιδευτικών ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση (1= 1-5 έτη, 2= 

6-10 έτη, 3=11-15 έτη, 4= 16-20 έτη, 5= πάνω από 20 έτη).

Συιιιιετογή σε επιστηιιονικό συνέδριο: Από τους 165 εκπαιδευτικούς που 

απάντησαν (83.3% του συνολικού αριθμού), το 40.4% δήλωσε ότι παρακολούθησε τα 

τελευταία πέντε χρόνια κάποιο (ή κάποια) επιστημονικό συνέδριο, ενώ το 42.9% απάντησε 

αρνητικά.

Συιιιιετογή σε σχετικό ιιε την εργασία σεμινάριο: Οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 

91.4% επί του συνόλου απάντησαν στη σχετική ερώτηση. Από αυτούς το 74.7% (148 

εκπαιδευτικοί) δήλωσαν ότι παρακολούθησαν τα τελευταία πέντε χρόνια κάποιο (ή 

κάποια) σεμινάριο, σχετικό με την εργασία τους (πίνακας 7).

Πίνακας 7: Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε συνέδριο και σε σχετικό με την εργασία 
τους σεμινάριο τα πέντε τελευταία χρόνια.

Συμμετοχή σε συνέδριο Συμμετοχή σε σχετικό με την
εργασία τους σεμινάριο

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Ν % Ν %
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Ναι 80 40.4 148 74.7

Όχι 85 42.9 33 16.7

Δεν απάντησαν 33 16.7 17 8.6

Σύνολο 198 100 198 100

Γνώση ξένης γλώσσας Το 34.6% (64 εκπαιδευτικοί) από τους 185 που απάντησαν 

στην ερώτηση, δήλωσαν ότι γνωρίζουν κάποια ξένη γλώσσα, σε επίπεδο που να μπορούν 

να κατανοήσουν ικανοποιητικά ένα βιβλίο ή ένα επιστημονικό άρθρο (Πίνακας 8).

Γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή: Το 58.5% (107 εκπαιδευτικοί) των

εκπαιδευτικών που απάντησαν, δήλωσαν ότι γνωρίζουν να χειρίζονται ηλεκτρονικό 

υπολογιστή και να αξιοποιούν τις δυνατότητες του διαδικτύου (Πίνακας 8).

Πίνακας 8: Γνώση ξένης γλώσσας και ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Γνώση ξένης γλώσσας Γνώση Ηλεκτρονικού

Υπολογιστή

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Ν % Ν %

Ναι 64 32.3 107 54

Όχι 121 61.1 76 38.4

Δεν απάντησαν 13 6.6 15 7.6

Σύνολο 198 100 198 100

Διαθειιατικη προσέγγιση σ-ac βασικές σπουδές 

Βρέθηκε, επίσης, ότι μόνο το 11.1% από τους 185 εκπαιδευτικούς που απάντησαν 

διδάχθηκαν στη διάρκεια των βασικών τους σπουδών, για τη Διαθεματική προσέγγιση, 

ενώ το 82.3% όχι (Πίνακας 9).
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Πίνακας 9: Η Διαθεματική προσέγγιση στις βασικές σπουδές των συμμετεχόντων στην 

έρευνα

Συχνότητα Ποσοστό

Ν %

Ναι 22 11.1

Όχι 163 82.3

Δεν απάντησαν 13 6.6

Σύνολο 198 100

Στάσεις ως προς τη Διαθεματική προσέγγιση

Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικοί 

είχαν θετικές στάσεις: α) ως προς την εφαρμογή της Διαθεματικής προσέγγισης στη 

διδασκαλία τους (Μ.Ο=5.33 και Τ.Α=1.15). β) ως προς την προοπτική συνεργασίας με 

άλλους συναδέλφους για την υλοποίηση σχεδίου εργασίας (Μ.0=5.52 και Τ.Α=.98). γ) ως 

προς την προοπτική ενασχόλησης με γνώσεις πέραν των όσων έχουν διδαχθεί κατά τη 

διάρκεια των βασικών τους σπουδών (Μ.Ο=5.58 και Τ.Α=.90) (πίνακας 10).

Πίνακας 10: Στάσεις των εκπαιδευτικών προς τη Διαθεματική προσέγγιση, ως προς τη 

συνεργασία με συναδέλφους, ως προς την ενασχόληση με γνώσεις πέραν της βασικής 

εκπαίδευσης.

Μ.Ο Τ.Α

Στάσεις προς τη Διαθεματική 5.33 1.15

Στάσεις ως προς τη συνεργασία με άλλους συναδέλφους 5.52 .98

Στάσεις ως προς την προοπτική ενασχόλησης με γνώσεις πέραν της 5.58 .90

βασικής εκπαίδευση;

Προθέσεις ως προς τη Διαθεματική προσέγγιση

Θετικές φάνηκε ότι είναι και οι προθέσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα 

εκπαιδευτικών όσον αφορά την υιοθέτηση και εφαρμογή της Διαθεματικής προσέγγισης 

στη διδακτική διαδικασία (Μ.Ο=4.38 και Τ.Α=1.74).
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Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτική ποΰ/απάντησαν στη σχετική ερώτηση (192 

εκπαιδευτικοί) σε ποσοστό 55.1% τοποθετήθηκαν θετικά στην επτάβαθμη κλίμακα 

σημασιολογικής διαφοροποίησης, απαντώντας σχετικά με το αν σκοπεύουν να 

χρησιμοποιήσουν τη Διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία τους το ερχόμενο σχολικό 

έτος, 13.1% απάντησαν «έτσι κι έτσι» και 28.8% απάντησαν ότι αυτό είναι απίθανο 

(πίνακας 11).

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην ερώτηση (196 εκπαιδευτικοί) σε 

ποσοστό 52% τοποθετήθηκαν θετικά στο αν είναι αποφασισμένοι να εφαρμόσουν τη 

Διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία τους το ερχόμενο σχολικό έτος, 20.7% 

απάντησαν «έτσι κι έτσι» και 26.3% απάντησαν αρνητικά (πίνακας 12).

Τέλος, σε ποσοστό 32.9% από αυτούς που απάντησαν στην ερώτηση (195 

εκπαιδευτικοί) δήλωσαν ότι θα προσπαθήσουν να εφαρμόσουν τη Διαθεματική 

προσέγγιση στη διδασκαλία τους το ερχόμενο σχολικό έτος, 16.2% απάντησαν «έτσι κι 

έτσι» και 49.5% απάντησαν αρνητικά (πίνακας 13).

Πίνακας 11: Αξιολόγηση της πρόθεσης των συμμετεχόντων στην έρευνα σχετικά με το αν 

σκοπεύουν να εφαρμόσουν τη Διαθεματική προσέγγιση ...

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Ν % Ν %

πολύ πιθανό 41 20.7 109 55.1

Αρκετά πιθανό 36 18.2 Θετική

Κάπως πιθανό 32 16.2 τοποθέτηση

Έτσι κι έτσι 26 13.1 Έτσι κι έτσι 26 13.1

Λίγο απίθανο 23 11.6 57 28.8

Αρκετά απίθανο 15 7.6 Αρνητική

πολύ απίθανο 19 9.6 τοποθέτηση

Δεν απάντησαν 6 3 6 3

Σύνολο 198 100 198 100
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Πίνακας 12: Αξιολόγηση της πρόθεσης των συμμετεχόντων στην έρευνα σχετικά με το αν 

είναι αποφασισμένοι να εφαρμόσουν τη Διαθεματική προσέγγιση

Συχνότητα Ποσοστό

Ν %

Απόλυτα Ναι 22 11.1

αρκετά 52 26.3

κάπως 29 14.6

Έτσι κι έτσι 41 20.7

κάπως 9 4.5

αρκετά 10 5.1

Απόλυτα Όχι 33 16.7

Δεν απάντησαν 2 1.0

Σύνολο 198 100

Συχνότητα Ποσοστό

Ν %

Θετική

τοποθέτηση 103 52

Έτσι κι έτσι 41 20.7

52 26.3

Αρνητική

τοποθέτηση

2 1

198 100

Πίνακας 13: Αξιολόγηση της πρόθεσης των συμμετεχόντων στην έρευνα σχετικά με το 

αν θα προσπαθήσουν να εφαρμόσουν τη Διαθεματική προσέγγιση ...

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοσ

Ν % Ν %

Απόλυτα Ναι 30 15.2

αρκετά 23 11.6 Θετική

κάπως 12 6.1 τοποθέτηση 65 32.9

Έτσι κι έτσι 32 16.2 Έτσι κι έτσι 32 32

κάπως 28 14.1 98 49.5

αρκετά 50 25.3 Αρνητική

Απόλυτα Όχι 20 10.1 τοποθέτηση

Δεν απάντησαν 3 1.5 3 1.5

Σύνολο 198 100 198 100
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Πίνακας 14: Προθέσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την υιοθέτηση της Διαθεματικής 

προσέγγισης στη διδασκαλία τους (Μέσοι όροι και Τυπικές αποκλίσεις).

Ερωτήσεις Μ.Ο Τ.Α

Σκοπεύω να χρησιμοποιήσω τη Διαθεματική προσέγγιση 

επόμενη σχολική χρονιά.

...την 4.61 1.95

Είμαι αποφασισμένος/η να εφαρμόσω τη Διαθεματική 

προσέγγιση...την επόμενη σχολική χρονιά

4.36 1.97

Θα προσπαθήσω να εφαρμόσω τη Διαθεματική προσέγγιση.. . την 4.21 2.00

επόμενη σχολική χρονιά.

Γενικότερες απόψεις και αντιλήψεις για τη Διαθεματική προσέγγιση

Α. Οι εκπαιδευτικοί που απάντησαν (189 εκπαιδευτικοί) σε ποσοστό 46% 

τοποθετήθηκαν θετικά στην άποψη ότι, εφαρμόζοντας τη Διαθεματική προσέγγιση στη 

διδασκαλία τους, θα είναι εις βάρος του μαθήματος ή των μαθημάτων που διδάσκουν, 

16.7% απάντησαν «έτσι κι έτσι» και 32.8% διαφώνησαν με την άποψη αυτή και 

τοποθετήθηκαν αρνητικά στην επτάβαθμη κλίμακα σημασιολογικής διαφοροποίησης 

(πίνακας 15 και εικόνα 4).

Πίνακας 15: Αξιολόγηση της άποψης των συμμετεχόντων στην έρευνα σχετικά με το αν 
εφαρμόζοντας τη Διαθεματική προσέγγιση θα είναι εις βάρος του μαθήματος ή των 
μαθημάτων που διδάσκουν.

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοο

Ν % Ν %

Συμφωνώ πολύ 10 5.1

Συμφωνώ αρκετά 35 17.7 Θετική 91 46

Συμφωνώ λίγο 46 23.2 τοποθέτηση

Έτσι κι έτσι 33 16.7 Έτσι κι έτσι 33 16.7

Διαφωνώ λίγο 12 6.1

Διαφωνώ αρκετά 28 14.1 Αρνητική 65 32.8

Διαφωνώ πολύ 25 12.6 τοποθέτηση

Δεν απάντησαν 9 4.5 9 4.5

Σύνολο 198 100 198 100
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Εικόνα 4: Απαντήσεις εκπαιδευτικών σχετικά με το αν πιστεύουν ότι εφαρμόζοντας τη Διαθεματική 
προσέγγιση θα είναι εις βάρος του μαθήματος ή των μαθημάτων που διδάσκουν (Συμφωνώ 7=πολύ, 

6=αρκετά, 5=λίγο, 4=έτσι κι έτσι, 3=λίγο, 2=αρκετά, 1=πολύ: Διαφωνώ).

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί που απάντησαν τη σχετική ερώτηση (192 εκπαιδευτικοί) 

σε ποσοστό 48.5% δήλωσαν ότι είναι πιθανό να προτείνουν σε κάποιους ή σε όλους τους 

συναδέλφους τους να αναλάβουν με τους μαθητές τους την υλοποίηση διαθεματικού 

προγράμματος, 14.6% απάντησαν «έτσι κι έτσι» και 33.8% δήλωσαν ότι αυτό είναι 

απίθανο (πίνακας 16 και εικόνα 5).

Πίνακας 16: Αξιολόγηση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών ως προς το αν είναι 

πιθανό να προτείνουν σε συναδέλφους τους την υλοποίηση κάποιου διαθεματικού 

προγράμματος

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Ν % Ν %

Συμφωνώ πολύ 22 11.1

Συμφωνώ αρκετά 42 21.2 Θετική 96 48.5

Συμφωνώ λίγο 32 16.2 τοποθέτηση

Έτσι κι έτσι 29 14.6 Έτσι κι έτσι 29 14.6

Διαφωνώ λίγο 19 9.6

Διαφωνώ αρκετά 29 14.6 Αρνητική 67 33.8
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Διαφωνώ πολύ 19 9.6

Δεν απάντησαν 6 3.1

Σύνολο 198 100

τοποθέτηση

6 3.1

198 100
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Εικόνα 5: Απαντήσεις εκπαιδευτικών για το αν είναι πιθανό να προτείνουν σε συναδέλφους τους την
υλοποίηση διαθεματικού προγράμματος.

PROP

1 2 3 4 5 6 7

PROP

Επίσης, από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι: α) το 47% απ' τους 192 εκπαιδευτικούς 

που απάντησαν τάχθηκε θετικά στην άποψη ότι με «τα διαθεματικά προγράμματα, στα 

οποία οι επιστήμες χάνουν τα διακριτά τους όρια... υπάρχει κίνδυνος οι μαθητές να μην 

αποκτήσουν τις βασικές και αναγκαίες για τη ζωή τους γνώσεις». Το 15.7% απάντησε 

"έτσι κι έτσι» και το 34.4% τάχθηκε αρνητικά σ' αυτή την άποψη (πίνακας 17 και εικόνα 

6).

Πίνακας 17: Αξιολόγηση των απόψεων των συμμετεχόντων στην έρευνα σχετικά με το 

αν πιστεύουν ότι με τα διαθεματικά προγράμματα...υπάρχει κίνδυνος να μην αποκτήσουν 

η μαθητές τις βασικές και αναγκαίες για τη ζωή τους γνώσεις

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Ν % Ν %

Συμφωνώ πολύ 16 8.1
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Συμφωνώ αρκετά 42 21.2 Θετική 93 47

Συμφωνώ λίγο 35 17.7 τοποθέτηση

Έτσι κι έτσι 31 15.7 Έτσι κι έτσι 31 15.7

Διαφωνώ λίγο 10 5.1

Διαφωνώ αρκετά 40 20.2 Αρνητική 68 34.4

Διαφωνώ πολύ 18 9.1 τοποθέτηση

Δεν απάντησαν 6 3 6 3

Σύνολο 198 100 198 100

GEN1

1 2 3 4 5 6 7

GEN1

Εικόνα 6: Απαντήσεις των εκπαιδευτικών ως προς το αν πιστεύουν ότι με τα διαθεματικά 

προγράμματα...υπάρχει κίνδυνος να μην αποκτήσουν οι μαθητές τις βασικές και αναγκαίες για τη ζωή τους 

γνώσεις (Συμφωνώ: 7=πολύ, 6=αρκετά, 5=λίγο, 4=έτσι κι έτσι, 3=λίγο, 2=αρκετά, 1=πολύ: Διαφωνώ).

Το 64.2% απ' τους 192 εκπαιδευτικούς που απάντησαν, τάχθηκε θετικά στην 

άποψη ότι με τα διαθεματικά προγράμματα «εννιαιοποιείται η γνώση και γίνεται καλύτερα 

αντιληπτή από τους μαθητές, το 19.7% απάντησε «έτσι κι έτσι» και το 13.1% τάχθηκε 

αρνητικά (πίνακας 18 και εικόνα 7).
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Πίνακας 18: Αξιολόγηση των απόψεων των συμμετεχόντων στην έρευνα σχετικά με το 

αν πιστεύουν ότι με τα διαθεματικά προγράμματα...ενιαιοποιείται η γνώση και γίνεται 

καλύτερα αντιληπτή απ' τους μαθητές

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Ν % Ν %

Συμφωνώ πολύ 36 18.2 127 64.2

Συμφωνώ αρκετά 71 35.9 Θετική

Συμφωνώ λίγο 20 10.1 τοποθέτηση

Έτσι κι έτσι 39 19.7 Έτσι κι έτσι 39 19.7

Διαφωνώ λίγο 6 3 26 13.1

Διαφωνώ αρκετά 12 6.1 Αρνητική

Διαφωνώ πολύ 8 4 τοποθέτηση

Δεν απάντησαν 6 3 6 3

Σύνολο 198 100 198 100

GEN2

1 2 3 4 5 6 7

GEN2

Εικόνα 7: Απαντήσεις εκπαιδευτικών σχετικά με το κατά πόσο πιστεύουν ότι με τα διαθεματικά 
προγράμματα... ενιαιοποιείται η γνώση (Συμφωνώ: 7=πολύ, 6=αρκετά, 5=λίγο, 4=έτσι κι έτσι, 3=λίγο,

2=αρκετά, 1=πολύ: Διαφωνώ).

Γο 40.5% από τους 190 εκπαιδευτικούς συμφώνησε με την άποψη ότι με τα 

διαθεματικά προγράμματα «η γνώση που αποκτούν οι μαθητές δε συστηματοποιείται και
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υπάρχει κίνδυνος να ξεχαστεί», το 18.2% απάντησε «έτσι κι έτσι» και το 37.4% 

διαφώνησε με την άποψη αυτή (πίνακας 19 και εικόνα 8).

Πίνακας 19: Αξιολόγηση των απόψεων των συμμετεχόντων στην έρευνα σχετικά με το 

αν πιστεύουν ότι με τα διαθεματικά προγράμματα...δε συστηματοποιείται η γνώση...

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό
Ν % Ν %

Συμφωνώ πολύ 18 9.1

Συμφωνώ αρκετά 26 13.1 Θετική 74 37.4

Συμφωνώ λίγο 30 15.2 τοποθέτηση

Έτσι κι έτσι 36 18.2 Έτσι κι έτσι 36 18.2

Διαφωνώ λίγο 14 7.1

Διαφωνώ αρκετά 32 16.2 Αρνητική 80 40.5

Διαφωνώ πολύ 34 17.2 τοποθέτηση

Δεν απάντησαν 8 4 8 4

Σύνολο 198 100 198 100

GEN3

1 2 3 4 5 6 7

GEN3

Εικόνα 8: Απαντήσεις των εκπαιδευτικών ως προς το αν πιστεύουν ότι με τα διαθεματικά προγράμματα...δε 

συστηματοποιείται η γνώση (Συμφωνώ: 7=πολύ, 6=αρκετά, 5=λίγο, 4=έτσι κι έτσι, 3=λίγο, 2=αρκετά,

1=πολύ: Διαφωνώ).

94
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:53:28 EEST - 34.211.113.242



To 77.8% από τους 190 εκπαιδευτικούς που απάντησαν στην ερώτηση, τάχθηκε 

θετικά στην άποψη ότι με τα διαθεματικά προγράμματα «η διδασκαλία αποκτά ενδιαφέρον 

για τους μαθητές, διότι συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης. Το 12.6% 

απάντησε «έτσι κι έτσι» και το 5.5% τάχθηκε αρνητικά στην άποψη (πίνακας 20 και 

εικόνα 9).

Πίνακας 20: Απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα σχετικά με το αν πιστεύουν 

ότι με τα διαθεματικά προγράμματα...η διδασκαλία αποκτά ενδιαφέρον για τους 

μαθητές...

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Ν % Ν %

Συμφωνώ πολύ 59 29.8

Συμφωνώ αρκετά 83 41.9 Θετική 154 77.8

Συμφωνώ λίγο 12 6.1 τοποθέτηση

Έτσι κι έτσι 25 12.6 Έτσι κι έτσι 25 12.6

Διαφωνώ λίγο 1 .5

Διαφωνώ αρκετά 7 3.5 Αρνητική 11 5.5

Διαφωνώ πολύ 3 1.5 τοποθέτηση

Δεν απάντησαν 8 4 8 4

Σύνολο 198 100 198 100
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Εικόνα 9: Απαντήσεις των εκπαιδευτικών ως προς το κατά πόσο πιστεύουν ότι με τα διαθεματικά 
προγράμματα.. .η διδασκαλία αποκτά ενδιαφέρον για τους μαθητές (Συμφωνώ: 7=πολύ, 6=αρκετά, 5=λίγο, 

4=έτσι κι έτσι, 3=λίγο, 2=αρκετά, 1=πολύ: Διαφωνώ).

Το 71.8% από τους 194 εκπαιδευτικούς που απάντησαν στην ερώτηση τάχθηκε 

θετικά στην άποψη ότι η Διαθεματική προσέγγιση «μπορεί να συμβάλλει στην άμβλυνση 

των ανισοτήτων μεταξύ των μαθητών», το 15.7% απάντησε «έτσι κι έτσι» και το 10.6% 

τάχθηκε αρνητικά σ' αυτή την άποψη (πίνακας 21 και εικόνα 10).

Πίνακας 21: Απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα σχετικά με το αν πιστεύουν 

ότι η Διαθεματική προσέγγιση μπορεί να συμβάλλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων...

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Ν % Ν %

Συμφωνώ πολύ 30 15.2

Συμφωνώ αρκετά 81 40.9 Θετική

Συμφωνώ λίγο 31 15.7 τοποθέτηση 142 71.8

Έτσι κι έτσι 31 15.7 Έτσι κι έτσι 31 15.7

Διαφωνώ λίγο 3 1.5 21 10.6

Διαφωνώ αρκετά 10 5.1 Αρνητική

Διαφωνώ πολύ 8 4.0 τοποθέτηση

Δεν απάντησαν 4 2.0 4 2.0

Σύνολο 198 100 198 100
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Εικόνα 10: Απαντήσεις των εκπαιδευτικών ως προς το αν η Διαθεματική προσέγγιση μπορεί να συμβάλλει 

στην άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των μαθητών (Συμφωνώ: 7=πολύ έως 1=πολύ: Διαφωνώ).

Το 89.9% από τους 195 εκπαιδευτικούς που απάντησαν τάχθηκε θετικά στην 

άποψη ότι η Διαθεματική προσέγγιση «συμβάλλει στην ανάπτυξη πνεύματος 

ομαδικότητας και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών», το 5.1% απάντησε «έτσι κι έτσι» 

και το 3.5% τάχθηκε αρνητικά σ' αυτή την άποψη (πίνακας 22 και εικόνα 11).

Πίνακας 22: Απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα σχετικά με το αν πιστεύουν 

ότι ΐ) Διαθεματική προσέγγιση μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη πνεύματος 

ομαδικότητας και συνεργασίας...

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό
Ν % Ν %

Συμφωνώ πολύ 68 34.3

Συμφωνώ αρκετά 98 49.5 Θετική

Συμφωνώ λίγο 12 6.1 τοποθέτηση 178 89.9

Έτσι κι έτσι 10 5.1 Έτσι κι έτσι 10 5.1

Διαφωνώ λίγο 1 .5 7 3.5

Διαφωνώ αρκετά 2 1.0 Αρνητική

Διαφωνώ πολύ 4 2.0 τοποθέτηση

Δεν απάντησαν 3 1.5 3

Σύνολο 198 100 198 100
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Εικόνα 11: Απαντήσεις των εκπαιδευτικών ως προς το αν η Διαθεματική προσέγγιση μπορεί να συμβάλλει 

στην ανάπτυξη πνεύματος ομαδικότητας και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών (Συμφωνώ: 7=πολύ έως

1=πολύ: Διαφωνώ).

Το 85.9% από τους 194 εκπαιδευτικούς που απάντησαν τάχθηκε θετικά στην 

άποψη ότι η Διαθεματική προσέγγιση «προωθεί κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες 

συντελούν στην ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο, το 8.6% απάντησε «έτσι κι 

έτσι» και το 3.5% τάχθηκε αρνητικά σ' αυτή την άποψη (πίνακας 23 και εικόνα 12).

Πίνακας 23: Απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα σχετικά με το αν πιστεύουν 

ότι η Διαθεματική προσέγγιση προωθεί κοινωνικές δεξιότητες...

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοσ

Ν % Ν %

Συμφωνώ πολύ 71 35.9

Συμφωνώ αρκετά 85 42.9 Θετική

Συμφωνώ λίγο 14 7.1 τοποθέτηση 170 85.9

Έτσι κι έτσι 17 8.6 Έτσι κι έτσι 17 8.6

Διαφωνώ λίγο 0 0 7 3.5

Διαφωνώ αρκετά 4 2 Αρνητική

Διαφωνώ πολύ 3 1.5 τοποθέτηση
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Δεν απάντησαν 
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Εικόνα 12: Απαντήσεις των εκπαιδευτικών ως προς το αν η Διαθεματκή προσέγγιση προωθεί 

κοινωνικές δεξιότητες... (Συμφωνώ:7=πολύ έως 1=πολύ:Διαφωνώ).

Το 85.4% από τους 193 εκπαιδευτικούς που απάντησαν τάχθηκε θετικά στην 

άποψη ότι η Διαθεματική προσέγγιση «ενισχύει τις δημοκρατικές στάσεις και διαδικασίες 

μέσα στο σχολείο», το 8.6% απάντησε «έτσι κι έτσι» και το 3.5% τάχθηκε αρνητικά στην 

άποψη (πίνακας 24 και εικόνα 13).

Πίνακας 24: Απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα σχετικά με το αν πιστεύουν 

ότι η Διαθεματική προσέγγιση ενισχύει δημοκρατικές διαδικασίες μέσα στο σχολείο

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Ν % Ν %

Συμφωνώ πολύ 65 32.8

Συμφωνώ αρκετά 93 47.0 Θετική

Συμφωνώ λίγο 11 5.6 τοποθέτηση 169 85.4

Έτσι κι έτσι 17 8.6 Έτσι κι έτσι 17 8.6
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Διαφωνώ λίγο 1 .5 8 3.5

Διαφωνώ αρκετά 2 1.0 Αρνητική

Διαφωνώ πολύ 4 2.0 τοποθέτηση

Δεν απάντησαν 5 2.5 5 2.5

Σύνολο 198 100 198 100

GEN8
60

50

1 2 3 4 5 6 7

GEN8

Εικόνα 13: Απαντήσεις των εκπαιδευτικών ως προς το αν η Διαθεματική προσέγγιση ενισχύει τις 

δημοκρατικές διαδικασίες μέσα στο σχολείο (Συμφωνώ:7=πολύ έως 1=πολύ: Διαφωνώ).

Το 84.9% από τους 194 εκπαιδευτικούς που απάντησαν τάχθηκε θετικά στην 

άποψη ότι η Διαθεματική προσέγγιση «συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης», 

το 9.6% απάντησε «έτσι κι έτσι» και το 3.5% τάχθηκε αρνητικά στην άποψη (πίνακας 25 

και εικόνα 14).

Πίνακας 25: Απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα σχετικά με το αν πιστεύουν 

ότι η Διαθεματική προσέγγιση συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Ν % Ν %

Συμφωνώ πολύ 72 36.4

Συμφωνώ αρκετά 86 43.4 Θετική 168 84.9

Συμφωνώ λίγο 10 5.1 τοποθέτηση
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Έτσι κι έτσι 19 9.6

Διαφωνώ λίγο 1 0.5

Διαφωνώ αρκετά 2 1.0

Διαφωνώ πολύ 4 2.0

Δεν απάντησαν 4 2.0

Σύνολο 198 100

Έτσι κι έτσι 19 9.6

Αρνητική 7 3.5

τοποθέτηση

4 2.0
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Εικόνα 14: Απαντήσεις των εκπαιδευτικών ως προς το αν η Διαθεματική προσέγγιση συμβάλλει στην 

ανάπτυξη της κριτικής σκέψης (Συμφωνώ:7=πολύ έως 1=πολύ: Διαφωνώ).

GEN9

Στον πίνακα 26 φαίνονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων των 
εκπαιδευτικών.

Πίνακας 26: Συγκεντρωτικός πίνακας αντιλήψεων-απόψεων των εκπαιδευτικών (Μέσοι 

όροι και Τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων των εκπαιδευτικών).

Εριότηση Μ.Ο Τ.Α

Πιστεύεις ότι εφαρμόζοντας τη Διαθεματική προσέγγιση στη 4.02 1.82

διδασκαλία σου, θα είναι εις βάρος του μαθήματος ή των μαθημάτων 

που διδάσκεις;

Πόσο πιθανό (ή απίθανο) είναι να προτείνεις εσύ σε κάποιους ή σε 4.25 1.90
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όλους τους συναδέλφους σου να αναλάβετε με τους μαθητές σας την 

υλοποίηση Διαθεματικού προγράμματος

Πιστεύεις ότι με τα διαθεματικά προγράμματα...υπάρχει κίνδυνος να 

μην αποκτήσουν οι μαθητές τις βασικές για τη ζωή τους γνώσεις;

4.12 1.88

Πιστεύεις ότι με τα διαθεματικά προγράμματα...ενιαιοποιείται η 

γνώση και γίνεται καλύτερα αντιληπτή απ' τους μαθητές;

5.13 1.64

...Η γνώση που αποκτούν οι μαθητές δε συστηματοποιείται και 

υπάρχει κίνδυνος να ξεχαστεί;

3.77 1.97

...Η διδασκαλία αποκτά ενδιαφέρον για τους μαθητές, διότι 

συμμετέχουν ενεργά στην διαδικασία της μάθησης.

5.74 1.37

...Η Διαθεματική προσέγγιση μπορεί να συμβάλλει στην άμβλυνση 

των ανισοτήτων μεταξύ των μαθητών.

5.22 1.53

...Συμβάλλει στην ανάπτυξη πνεύματος ομαδικότητας και 

συνεργασίας μεταξύ των μαθητών.

6.03 1.16

...Προωθεί κοινωνικές δεξιότητες που συντελούν στην ομαλή ένταξη 

στο κοινωνικό σύνολο.

5.96 1.23

...Ενισχύει τις δημοκρατικές στάσεις και διαδικασίες μέσα στο 

σχολείο.

5.94 1.22

...Συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. 5.96 1.24

Β. Αυτοαποτελεσματικότητα - Επιμόρφωση

Αξιολογήθηκε, επίσης, η αυτοπεποίθηση και σιγουριά που αισθάνονται οι 

εκπαιδευτικοί ότι μπορούν να εφαρμόσουν τη Διαθεματική προσέγγιση και αν πιστεύουν 

ότι χρειάζονται επιπλέον επιμόρφωση σχετικά με την υλοποίηση της Διαθεματικής 

προσέγγισης στη σχολική πράξη. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί που 

απάντησαν στη σχετική ερώτηση (194 εκπαιδευτικοί) σε ποσοστό 41.9% δήλωσαν ότι δεν 

είναι σίγουροι, 33.3% απάντησαν «έτσι κι έτσι» και 24.8% τοποθετήθηκαν θετικά 

(πίνακας 27).

Επίσης, το 88.8% αυτών των εκπαιδευτικών τοποθετήθηκε θετικά στην ανάγκη για 

επιπλέον επιμόρφωση, το 3.5% απάντησε «έτσι κι έτσι» και το 3.5% διαφώνησε (πίνακας 

28).
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Πίνακας 27: Αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή

Διαθεματικής προσέγγισης.

«Πόσο σίγουρος/η είσαι ότι μπορείς να εφαρμόσεις τη Διαθεματική προσέγγιση...»

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Ν % Ν %

Πάρα πολύ 14 7.1 Θετική 49 24.8

πολύ 35 17.7 τοποθέτηση

Έτσι κι έτσι 66 33.3 Έτσι κι έτσι 66 3.3

Λίγο 42 21.2 Αρνητική 79 41.9

καθόλου 37 18.7 τοποθέτηση

Δεν απάντησαν 4 2.0 4 2.0

Σύνολο 198 100 198 100

Πίνακας 28: Απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

επιμόρφωση για τη Διαθεματική προσέγγιση.

ως προς το αν χρειάζονται επιπλέον

Συχνότητα ποσοστό Συχνότητα ποσοστό

Συμφωνώ πολύ 120 60.6 Θετική 174 88.8

Συμφωνώ αρκετά 48 24.2 τοποθέτηση

Συμφωνώ λίγο 8 4.0

Έτσι κι έτσι 7 3.5 Έτσι κι έτσι 7 3.5

Διαφωνώ λίγο 1 .5 Αρνητική 7 4.0

Διαφωνώ αρκετά 3 1.5 τοποθέτηση

Διαφωνώ πολύ 3 1.5

Δεν απάντησαν 8 4.0 8 4.0

Σύνολο 198 100 198 100

Στον πίνακα 29 φαίνονται, επίσης, οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

απαντήσεων που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με την αυτοαποτελεσματικότητα και 

την ανάγκη επιμόρφωσης.
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Πίνακας 29: Αυτοαποτελεσματικότητα - Επιμόρφωση (Μέσοι όροι και Τυπικές 

αποκλίσεις).

Ερώτηση Μ.Ο Τ.Α.

Πόσο σίγουρος/η είσαι ότι μπορείς να εφαρμόσεις τη Διαθεματική 2.75 1.20

προσέγγιση στο σχολείο σου κατά το επόμενο σχολικό έτος

Πιστεύεις ότι χρειάζεσαι επιπλέον επιμόρφωση σχετικά με την 6.36 1.18

υλοποίηση της Διαθεματικής προσέγγισης στη σχολική πράξη;

Γ. Απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς το μοντέλο πιθανής ένταξης των 

διαθεματικών προσεγγίσεων στην Α/θμια εκπαίδευση.

Το 43.4% από τους 192 εκπαιδευτικούς που απάντησαν διαφώνησε με την 

προοπτική κατάργησης των διακριτών μαθημάτων στην Α/θμια εκπαίδευση και την πλήρη 

εισαγωγή Διαθεματικών προσεγγίσεων, το 17.7% απάντησε «έτσι κι έτσι» και το 35.9% 

τοποθετήθηκε θετικά (πίνακας 30 και εικόνα 15).

Πίνακας 30: Απαντήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την πιθανότητα πλήρους 

εισαγωγής Διαθεματικών προσεγγίσεων στην Α/θμια εκπαίδευση.

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Ν % Ν %

Συμφωνώ πολύ 15 7.6

Συμφωνώ αρκετά 31 15.7 Θετική 71 35.9

Συμφωνώ λίγο 25 12.6 τοποθέτηση

Έτσι κι έτσι 35 17.7 Έτσι κι έτσι 35 17.7

Διαφωνώ λίγο 8 4.0 Αρνητική 86 43.4

Διαφωνώ αρκετά 39 19.7 τοποθέτηση

Διαφωνώ πολύ 39 19.7

Δεν απάντησαν 6 3.0 6 3.0

Σύνολο 198 100 198 100
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TAS1

1 2 3 4 5 6 7

TAS1

Εικόνα 15: Απαντήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την πιθανότητα κατάργησης των διακριτών 

μαθημάτων και πλήρους ένταξης διαθεματικών προσεγγίσεων (Συμφωνώ: 7=πολύ, 6=αρκετά, 5=λίγο, 

4=έτσι κι έτσι, 3=λίγο, 2=αρκετά, 1=λίγο: Διαφωνώ).

Το 59% από τους 188 εκπαιδευτικούς που απάντησαν τοποθετήθηκε υπέρ της 

συμπληρωματικής χρήσης των διαθεματικών προσεγγίσεων στο πλαίσιο ενός συμβατικού 

προγράμματος, το 20.7% απάντησε «έτσι κι έτσι» και το 15.2% τοποθετήθηκε αρνητικά 

(πίνακας 31 και εικόνα 16).

Πίνακας 31: Απαντήσεις των εκπαιδευτικών ως προς τη συμπληρωματική χρήση της 

Διαθεματικής προσέγγισης στην Α/θμια εκπαίδευση.

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Ν % Ν %

Συμφωνώ πολύ 26 13.1

Συμφωνώ αρκετά 67 33.8 Θετική 117 59

Συμφωνώ λίγο 24 12.1 τοποθέτηση

Έτσι κι έτσι 41 20.7 Έτσι κι έτσι 41 20.7

Διαφωνώ λίγο 4 2.0 Αρνητική 30 15.2

Διαφωνώ αρκετά 16 8.1 τοποθέτηση

Διαφωνώ πολύ 10 5.1

Δεν απάντησαν 10 5.1 10 15.2

Σύνολο 198 100 198 100
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Εικόνα 16: Απαντήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη συμπληρωματική χρήση των διαθεματικών 

προσεγγίσεων στην Α/θμια εκπαίδευση (Συμφωνώ:7=πολύ, 6=αρκετά, 5=λίγο, 4=έτσι κι έτσι, 3=λίγο,

2=αρκετά, 1=πολύ: Διαφωνώ).

Στον πίνακα 32 φαίνονται, επίσης, οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

απαντήσεων που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με τα ερωτήματα στα οποία 

αναφερθήκαμε.

Πίνακας 32: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων που έδωσαν οι 

εκπαιδευτικοί για το μοντέλο πιθανής ένταξης των διαθεματικών προσεγγίσεων στην 

Α/θμια εκπαίδευση.

Εροδτηση Μ.Ο Τ.Α

...Πόσο θα συμφωνούσες ή θα διαφωνούσες με την κατάργηση 3.63 2.01

των ξεχωριστών μαθημάτων στην Α/θμια εκπαίδευση και την 

πλήρη εισαγωγή διαθεματικών προσεγγίσεων

...Πόσο συμφωνείς ή διαφωνείς με τη συμπληρωματική χρήση 4.90 1.68

των διαθεματικών προσεγγίσεων ...
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Πληροφόρηση

Από τα αποτελέσματα, επίσης, φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί προσέχουν τις 

πληροφορίες και τα διάφορα ενημερωτικά έντυπα για τη Διαθεματική προσέγγιση, 

ενδιαφέρονται για σχετικές πληροφορίες και ασχολούνται μ' αυτές (πίνακας 33, πίνακας 

34 και πίνακας 35).

Πίνακας 33: Αξιολόγηση της προσοχής που δίνουν οι εκπαιδευτικοί σε πληροφορίες για 

τη Διαθεματική προσέγγιση, της ενασχόλησής τους μ' αυτές και της προσοχής που 

δίνουν σε σχετικά ενημερωτικά έντυπα.

Προσοχή σε πληροφορίες Προσοχή σε Ενασχόληση με πληροφορίες

ενημερωτικά έντυπα για τη διαθεματική

Ν % Ν % Ν %

Τις προσέχω Πολύ Ασχολούμαι

πολύ συχνά υπερβολικά

7 50 25.3 7 38 19.2 7 10 5.1

6 32 16.2 6 25 12.6 6 35 17.7

5 33 16.7 5 19 9.6 5 31 15.7

4 35 17.7 4 73 36.9 4 73 36.9

3 18 9.1 3 17 8.6 3 15 7.6

2 15 7.6 2 15 7.6 2 20 10.1

1 10 5.1 1 10 5.1 1 9 4.5
Δεν τις Καμία Δεν

προσέχω φορά ασχολούμαι

καθόλου καθόλου

Δεν 5 2.5 1 0.5 5 2.5
απάντησαν

Σύνολο 198 100 198 100 198 100
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Πίνακας 34: Απαντήσεις των εκπαιδευτικών για το αν ενδιαφέρονται για πληροφορίες 

σχετικές με τη Διαθεματική προσέγγιση.

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Ν % Ν %

Συμφωνώ πολύ 48 24.2

Συμφωνώ αρκετά 57 28.8 Θετική 124 62.6

Συμφωνώ λίγο 19 9.6 τοποθέτηση

Έτσι κι έτσι 25 12.6 Έτσι κι έτσι 25 12.6

Διαφωνώ λίγο 10 5.1 Αρνητική 54 19.2

Διαφωνώ αρκετά 19 9.6 τοποθέτηση

Διαφωνώ πολύ 9 4.5

Δεν απάντησαν 11 5.6 11 5.6

Σύνολο 198 100 198 100

Πίνακας 35: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων που έδωσαν οι 

εκπαιδευτικοί όσον αφορά την πληροφόρηση των εκπ/κών.

Ερωτήσεις Μ.Ο Τ.Α

Πόση προσοχή δίνεις σε πληροφορίες σχετικές με τη Διαθεματική 4.88 1.81

προσέγγιση; (καθόλου δεν τις προσέχω 1 2 3 4 5 6 7 τις προσέχω

πολύ)

Πόσο συχνά έτυχε να προσέξεις ενημερωτικά έντυπα σχετικά με 4.54 1.71

τη Διαθεματική προσέγγιση; (καμιά φορά 12 3 4 5 6 7 πολύ

συχνά

Ενδιαφέρομαι πολύ για πληροφορίες σχετικές με τη Διαθεματική 5.08 1.84

προσέγγιση

Πόσο ασχολείσαι με πληροφορίες που αφορούν στη Διαθεματική 4.25 1.49

προσέγγιση;
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Ενημέρωση - Γνώση

Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν πόσο ενημερωμένοι/ες θεωρούν ότι 

είναι σχετικά με τη Διαθεματική προσέγγιση. Το 35.8% από τους 196 εκπαιδευτικούς που 

απάντησαν τοποθετήθηκε θετικά στην επτάβαθμη κλίμακα σημασιολογικής 

διαφοροποίησης, το 28.3% απάντησε «έτσι κι έτσι» και το 34.8% απάντησε αρνητικά 

(πίνακας 36).

Πίνακας 36: Αξιολόγηση της ενημέρωσης των εκπαιδευτικών

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Ν % Ν %

Πάρα πολύ 7 3.5

ενημερωμένος/η Θετική 71 35.8

Πολύ 20 10.1 τοποθέτηση

ενημερωμένος/η

Αρκετά 44 22.2

ενημερωμένος/η

Έτσι κι έτσι 56 28.3 Έτσι κι έτσι 56 28.3

Λίγο 26 13.1 Αρνητική 69 34.8

ενημερωμένος/η τοποθέτηση

Πολύ λίγο 27 13.6

ενημερωμένος/η

Καθόλου 16 8.1

ενημερωμένος/η

Δεν απάντησαν 2 1.0 2 1.0

Σύνολο 198 100 198 100

Επίσης, κλήθηκαν να απαντήσουν: α) πόσο πολλά θα μπορούσαν να γράψουν, αν 

τους ζητούσε κανείς να γράψουν ό,τι ξέρουν για τη Διαθεματική, και β) Πόσες γνώσεις 

νομίζουν ότι έχουν πάνω στο θέμα της Διαθεματικής προσέγγισης. Στον πίνακα 37 

φαίνονται αναλυτικά οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών.
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Πίνακας 37: Γνώσεις των εκπαιδευτικών για τη Διαθεματική προσέγγιση

Πόσα θα έγραφες για τη Διαθεματική Πόσες γνώσεις νομίζεις ότι έχεις για τη

προσέγγιση; Διαθεματική προσέγγιση;

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Ν % Ν %

Πάρα πολλά 8 4.0 Πολλές γνώσεις 11 5.6

7 7

6 10 5.1 6 16 8.1

5 17 8.6 5 21 10.6

4 52 26.3 4 77 38.9

3 48 24.2 3 37 18.7

2 31 15.7 2 22 11.1

1 30 15.2 1 11 5.6

Ελάχιστα Καθόλου

γνώσεις

Δεν απάντησαν 2 1.0 3 1.5

Σύνολο 198 100 198 100

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να συγκρίνουν την ενημέρωσή τους για τη 

Διαθεματική με την ενημέρωσή τους για άλλα θέματα που αφορούν την εργασία τους. 

Βρέθηκε ότι σε ποσοστό 41.5% (από 195 εκπαιδευτικούς που απάντησαν) συμφώνησαν 

ότι θεωρούν τον εαυτό τους πιο ενημερωμένο για τη Διαθεματική από ότι για άλλα θέματα 

(πίνακας 38).

Πίνακας 38: Αξιολόγηση της ενημέρωσης των εκπαιδευτικών σε σχέση με άλλα θέματα. 

«Σε σχέση με άλλα θέματα θεωρώ τον εαυτό μου πολύ ενημερωμένο/η σχετικά με τη 

Διαθεματική προσέγγιση».

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Ν % Ν %

Συμφωνώ πολύ 11 5.6

Συμφωνώ αρκετά 39 19.7 Θετική 82 41.5
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Συμφωνώ κάπως 32 16.2 τοποθέτηση

Έτσι κι έτσι 45 22.7 Έτσι κι έτσι 45 22.7

Διαφωνώ λίγο 23 11.6 Αρνητική 68 34.3

Διαφωνώ αρκετά 21 10.6 τοποθέτηση

Διαφωνώ πολύ 24 12.1

Δεν απάντησαν 3 1.5 3 1.5

Σύνολο 198 100 198 100

Στον πίνακα 39 φαίνονται, επίσης, οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

απαντήσεων που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί.

Πίνακας 39: Ενημέρωση - γνώσεις των εκπαιδευτικών 

αποκλίσεις).

(Μέσοι όροι και τυπικές

Ερωτήσεις Μ.Ο Τ.Α

Πόσο ενημερωμένος/η θεωρείς ότι είσαι σχετικά με 

Διαθεματική προσέγγιση;

τη 3.88 1.54

Αν σου έλεγαν να γράψεις οτιδήποτε γνωρίζεις για 

Διαθεματική προσέγγιση, πόσο πολλά θα έγραφες;

τη 3.29 1.56

Σε σχέση με άλλα θέματα θεωρώ τον εαυτό μου πολύ 

ενημερωμένο/η σχετικά με τη Διαθεματική προσέγγιση.

4.03 1.77

Πόσες γνώσεις νομίζεις ότι έχεις πάνω στο θέμα της 3.86 1.44

Διαθεματικής προσέγγισης;

Συμμετοχή - Υλοποίηση όιαθεματικών προγραμμάτων (στο παρελθόν και στο τρέχον έτος)

Από τους 196 εκπαιδευτικούς που απάντησαν στην ερώτηση, αν έχουν 

συμμετάσχει ή συντονίσει κάποιο διαθεματικό πρόγραμμα, το 28.8% (57 εκπαιδευτικοί) 

δήλωσε ότι συμμετείχε σε πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο παρελθόν και το 

14.1% (28 εκπαιδευτικοί) στο τρέχον σχολικό έτος (2003-2004) (εικόνα 17 και εικόνα 18).
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SYNPE

Missing

Εικόνα 17: Συμμετοχή σε πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο παρελθόν (1 =ναμ 2=όχι)

SYNPEN

Missing

Εικόνα 18: Συμμετοχή σε πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο τρέχον έτος (1=ναη 2=όχι)

Το 12.1% (24 εκπαιδευτικοί) συμμετείχε στο παρελθόν σε πρόγραμμα Αγωγής Υγείας και 

το 6.1% (12 εκπαιδευτικοί) στο τρέχον έτος (2003-2004) (εικόνα 19 και 20).
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SYNAG

Mssina

Εικόνα 19: Συμμετοχή σε πρόγραμμα Αγωγής Υγείας στο παρελθόν (1=ναμ 2=όχι)

SYNAGN

Εικόνα 1: Συμμετοχή σε πρόγραμμα Αγωγής Υγείας στο τρέχον έτος (I -ναι, 2=όχι)

Το 15.2% (30 εκπαιδευτικοί) συμμετείχε στο παρελθόν σε άλλο πρόγραμμα και το 12.6% 

(25 εκπαιδευτικοί) στο τρέχον έτος (2003-2004) (εικόνα 21 και 22).

113
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:53:28 EEST - 34.211.113.242



SYNAD

Mssing

Εικόνα 21: Συμμετοχή σε άλλο πρόγραμμα στο παρελθόν (1=ναι, 2-όχι)

SYNADN

Mssing

Εικόνα 22: Συμμετοχή σε άλλο πρόγραμμα στο τρέχον έτος (1=ναι, 2=όχι)

Στον πίνακα 40 φαίνονται συγκεντρωτικά τα ποσοστά των εκπαιδευτικών που 

συμμετείχαν σε διαθεματικά προγράμματα στο παρελθόν και στο έτος διενέργειας της 

έρευνας.
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Πίνακας 40: Συμμετοχή σε διαθεματικά προγράμματα στο παρελθόν καν στο τρέχον 

σχολικό έτος(2003-2004)

Στο παρελθόν Στο τρέχον έτος

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Ν % Ν %

Περιβαλλοντική 57 28.8% 28 14.1%

εκπαίδευση

Αγωγή Υγείας 24 12.1% 12 6.1%

Άλλο πρόγραμμα 30 15.2% 25 12.6%

Οι εκπαιδευτικοί χαρακτήρισαν θετικά τη διαδικασία συμμετοχής τους σε 

διαθεματικά προγράμματα. Στον πίνακα 41 φαίνονται οι Μέσοι όροι και οι Τυπικές 

αποκλίσεις των απαντήσεων που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με το πώς θα 

χαρακτήριζαν τη διαδικασία αυτή.

Πίνακας 41: Χαρακτηρισμός της διαδικασίας συμμετοχής σε διαθεματικά πρόγραμμα

Μ.Ο Τ.Α

Συμμετοχή στο παρελθόν 5.60 .94

Συμμετοχή στο τρέχον έτος 5.64 1.20

Από τους εκπαιδευτικούς που απάντησαν ότι συμμετείχαν σε κάποιο διαθεματικά 

πρόγραμμα ζητήθηκε να δηλώσουν, επίσης, πώς προέκυψε αυτή η συμμετοχή τους. Ποιος 

έθεσε την αρχική πρόταση για την υλοποίηση του προγράμματος.

Στον πίνακα 42 φαίνονται τα ποσοστά των εκπαιδευτικών που είχαν συμμετοχή σε 

κάποιο πρόγραμμα στο παρελθόν και στο τρέχον σχολικό έτος (2003-2004), τα ποσοστά 

των εκπαιδευτικών που δήλωσαν ότι ήταν «Δικής τους πρωτοβουλίας», «Συνεργασίας ή 

πρότασης συναδέλφων», «Πρωτοβουλίας των μαθητών», «Πρόταση της 

διεύθυνσης/σχολικού συμβούλου κλπ.
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Πίνακας 42: Πρωτοβουλία για τη συμμετοχή στο διαθεματικό πρόγραμμα

Συμμετοχή εκπαιδευτικών

Στο Στο τρέχον

παρελθόν έτος

Δικής μου πρωτοβουλίας 17.7% 10.6%

Συνεργασίας ή πρότασης συναδέλφων 12.1% 8.1%

Πρωτοβουλίας των μαθητών .5% 1.0%

Πρόταση της διεύθυνσης/σχολικού συμβούλου κλπ. 12.1% 7.6%

Συνολικό ποσοστό που συμμετείχε σε κάποιο πρόγραμμα 42.4% 27.3%

Στις εικόνες 23 και 24 φαίνονται αναλυτικά οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

σχετικά με το πώς προέκυψε η συμμετοχή τους στο διαθεματικό πρόγραμμα.

SYM

SYM

Εικόνα 23: Πρωτοβουλία για τη συμμετοχή στο παρελθόν σε διαθεματικό πρόγραμμα (1 =Δικής μου 

πρωτοβουλίας, 2=Συνεργασίας ή πρότασης συναδέλφων, 3=Πρωτοβουλίας των μαθητών, 4=Πρόταση της

διεύθυνσης/σχολικού συμβούλου κλπ.).
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SYMN

SYMN

Εικόνα 24: Πρωτοβουλία για τη συμμετοχή σε διαθεματικό πρόγραμμα στο τρέχον έτος (1=Δικής μου 

πρωτοβουλίας, 2=Συνεργασίας ή πρότασης συναδέλφων, 3=Πρωτοβουλίας των μαθητών, 4=Πρόταση της

διεόθυνσης/σχολικού συμβούλου κλπ.).

Ενημέρωση yia Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Ευέλικτη Ζώνη

Το 64.6% από τους 185 εκπαιδευτικούς που απάντησε στη σχετική ερώτηση 

τοποθετήθηκε αρνητικά στο αν είναι ενημερωμένοι για το Δ.Ε.Π.Π.Σ., το 19.7% απάντησε 

«έτσι κι έτσι» και 9.1% απάντησε θετικά (πίνακας 43 και εικόνα 25).

Πίνακας 43: Ενημέρωση των εκπαιδευτικών για το Δ.Ε.Π.Π.Σ.
Συχνότητα

Ν
Ποσοστό

%
Συχνότητα

Ν
Ποσοστό

%
Πάρα πολύ

ενημερωμένος

4 2.0

Θετική

Πολύ 14 7.1 τοποθέτηση 18 9.1

ενημερωμένος

Έτσι κι έτσι 39 19.7 Έτσι κι έτσι 39 19.7

Λίγο 80 40.4

ενημερωμένος Αρνητική

Καθόλου 48 24.2 τοποθέτηση 128 64.6

ενημερωμένος

Δεν απάντησαν 13 6.6 13 6.6

Σύνολο 198 100 198 100
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DEPS1

DEPS1

Εικόνα 25: Ενημέρωση ως προς τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. (1=καθόλου, 2=λίγο, 3=έτσι κι έτσι, 4=πολύ, 5=πάρα πολύ)

Το 66.6% από τους 188 εκπαιδευτικούς που απάντησαν στην ερώτηση αν θεωρούν 

ότι ήταν επαρκής (ή ανεπαρκής) η ενημέρωση - επιμόρφωση εκ μέρους του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου σχετικά με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και την Ευέλικτη Ζώνη, απάντησε αρνητικά, το 

20.2% απάντησε «έτσι κι έτσι» και το 9.1% απάντησε θετικά (πίνακας 44 και εικόνα 26)

Πίνακας 44: Αξιολόγηση της ενημέρωσης - επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για το 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. και την Ευέλικτη Ζώνη εκ μέρους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Ν % Ν %

Πάρα πολύ 3 1.5

επαρκής Θετική 16 8.1

Πολύ επαρκής 13 6.6 τοποθέτηση

Έτσι κι έτσι 40 20.2 Έτσι κι έτσι 40 20.2

Λίγο επαρκής 67 33.8 132 66.6

Καθόλου 65 32.8 Αρνητική

επαρκής τοποθέτηση

Δεν απάντησαν 10 5.1 13 5.1

Σύνολο 198 100 198 100
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DEPS2

DEPS2

Εικόνα 26: Αξιολόγηση της ενημέρωσης - επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

(1=καθόλου επαρκής, 2=λίγο, 3=έτσι κι έτσι, 4=πολύ, 5=πάρα πολύ επαρκής).

Όσο για το, αν συμφωνούν ή διαφωνούν με την ένταξη του σχολείου τους στην 

Ευέλικτη Ζώνη από τους 186 εκπαιδευτικούς που απάντησαν στη σχετική ερώτηση, το 

23.2% συμφώνησε, το 32.3% απάντησε «έτσι κι έτσι» και το 38.4% διαφώνησε (πίνακας 

45 και εικόνα 27).

Πίνακας 45: Απαντήσεις των εκπαιδευτικών για το αν συμφωνούν ή όχι με την ένταξη 
του σχολείου στην Ευέλικτη Ζώνη.

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Ν % Ν %

Συμφωνώ 18 9.1

απολύτως Θετική

Συμφωνώ 28 14.1 τοποθέτηση 46 23.2

Έτσι κι έτσι 64 32.3 Έτσι κι έτσι 64 32.3

Διαφωνώ 60 30.3

Διαφωνώ 16 8.1 Αρνητική

πλήρως τοποθέτηση 76 38.4

Δεν απάντησαν 12 6.1 12 6.1

Σύνολο 198 100 198 100
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EZ1

EZ1

Εικόνα 27: Απαντήσεις των εκπαιδευτικών για την ένταξη ή όχι του σχολείου τους στην Ευέλικτη Ζώνη 

(1=Συμφωνώ απολύτως, 2=Συμφωνώ, 3=έτσι κι έτσι, 4=Διαφωνώ, 5=Διαφωνώ πλήρως).

Τέλος, στην ερώτηση, αν γνωρίζουν πώς λειτουργούν τα σχολεία που έχουν 

ενταχθεί στην Ευέλικτη Ζώνη, το 46.9% τοποθετήθηκε αρνητικά, το 19.7% απάντησε 

«έτσι κι έτσι» και το 27.3% τοποθετήθηκε θετικά (πίνακας 46 και εικόνα 28).

Πίνακας 46: Απαντήσεις των εκπαιδευτικών για το αν γνωρίζουν πώς λειτουργούν τα

σχολεία της Ευέλικτης Ζώνης.

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Ν % Ν %

Γνωρίζω 17 8.6 Θετική

πάρα πολύ τοποθέτηση 54 27.3

πολύ 37 18.7

Έτσι κι έτσι 39 19.7 Έτσι κι έτσι 39 19.7

λίγο 64 32.3 Αρνητική

καθόλου 29 14.6 τοποθέτηση 93 46.9

Δεν απάντησαν 12 6.1 12 6.1

Σύνολο 198 100 198 100
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EZ2

1 2 3 4 5

EZ2

Εικόνα 28: Απαντήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το αν γνωρίζουν για τη λειτουργία των σχολείων που 

έχουν ενταχθεί στην Ε.Ζ. (1=καθόλου, 2=λίγο, 3—έτσι κι έτσι, 4=πολύ, 5=πάρα πολύ).

Στον πίνακα 47 φαίνονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων 

που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί σε κάθε ερώτηση.

Πίνακας 47: Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Ευέλικτη Ζώνη

Ερωτήσεις Μ.Ο Τ.Α

Πόσο ενημερωμένος/η είσαι για το Δ.Ε.Π.Π.Σ; 2.17 .97

Πόσο επαρκής (ή ανεπαρκής) πιστεύεις ότι ήταν η ενημέρωση- 

επιμόρφωση σχετικά με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. απ' το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο;

2.05 .99

Πόσο συμφωνείς ή διαφωνείς με την ένταξη του 

υπηρετείς στην ευέλικτη ζώνη;

σχολείου που 2.85 1.09

Γνωρίζεις πώς λειτουργούν τα σχολεία που έχουν 

ευέλικτη ζώνη;

ενταχθεί στην 2.73 1.21

Αναλύσεις διακύμανσης (Oneway)

Οι εκπαιδευτικοί με βάση το διάμεσο της ηλικίας τους (43 έτη) χωρίστηκαν σε δύο 

ομάδες: α) από 26 ετών έως 43 ετών, και β) από 43 ετών έως 59 ετών. Για να διαπιστωθεί, 

αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων έγινε ανάλυση διακύμανσης μιας

121
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:53:28 EEST - 34.211.113.242



κατεύθυνσης. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

ως προς την αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών (Fi ,120=3.84, ρ<.05).

Πίνακας 48: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων των εκπαιδευτικών 

ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκουν - Τιμές των δεικτών F και ρ.

26-43 ετών 43-59 ετών

Μ.Ο Τ.Α Μ.Ο Τ.Α F ρ 

Αυτοαποτελεσματικότητα 3.09 1.01 2.76 1.07 3.84 .05

Επίσης, βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών που 

είχαν συμμετάσχει ή συντονίσει κάποιο διαθεματικό πρόγραμμα στο παρελθόν και αυτών 

που δεν είχαν αυτή την εμπειρία, ως προς :

α) τις στάσεις προς τη Διαθεματική προσέγγιση (Fi,mi =8.33, ρ<.05). Έτσι, όσοι 

συμμετείχαν στο παρελθόν σε διαθεματικό πρόγραμμα είχαν θετικότερες στάσεις ως προς 

τη Διαθεματική (Μ.Ό=5.65±.77) σε σύγκριση με όσους δεν συμμετείχαν 

(Μ.Ο=5.10±1.3Θ).

β) τις προθέσεις ως προς την εφαρμογή της Διαθεματικής προσέγγισης στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (Fi,i85=l 1.22, ρ<.05). Οι προθέσεις όσων στο παρελθόν είχαν 

συμμετάσχει σε διαθεματικό πρόγραμμα ήταν θετικότερες (Μ.Ο=4.88±1.57) από τις 

προθέσεις των υπολοίπων εκπαιδευτικών (Μ.Ό=4.03±1.78).

γ) την πληροφόρηση (Fι,ΐ88=8.96, ρ<05). Όσοι είχαν συμμετάσχει στο παρελθόν 

σε διαθεματικό πρόγραμμα διατύπωσαν εντονότερα το ενδιαφέρον τους για πληροφόρηση 

σχετικά με τη Διαθεματική προσέγγιση (Μ.Ο=4.93±1.36) από τους υπόλοιπους 

εκπαιδευτικούς (Μ.Ο=4.28±1.55).

δ) την ενημέρωση και τις γνώσεις που πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί ότι έχουν 

σχετικά με τη Διαθεματική προσέγγιση (Fi,i89=15.92, ρ<.05). Όσοι είχαν συμμετάσχει στο 

παρελθόν σε διαθεματικό πρόγραμμα θεωρούν ότι είναι περισσότερο ενημερωμένοι και 

πιστεύουν ότι κατέχουν περισσότερες γνώσεις σχετικά με τη Διαθεματική προσέγγιση 

(Μ.Ο=4.22±1.28) από ότι οι υπόλοιποι (Μ.Ο=3.44±1.36).

ε) την αυτοαποτελεσματικότητα για την εφαρμογή της Διαθεματικής προσέγγισης 

(Fi, 185=6.69, ρ<.05). Φάνηκε ότι, όσοι απ' τους συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι
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συμμετείχαν στο παρελθόν σε διαθεματικό πρόγραμμα νιώθουν μεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση όσον αφορά την ικανότητά τους να εφαρμόσουν τη Διαθεματική 

προσέγγιση στην εκπαιδευτική διαδικασία (Μ.Ο=3.13±1.1θ) από ότι οι υπόλοιποι 

(Μ.Ό=2.73±0.98)

Στον πίνακα 49 φαίνονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων 

των εκπαιδευτικών, καθώς και οι τιμές των δεικτών F και ρ.

Πίνακας 49: Μέσοι όροι. Τυπικές αποκλίσεις, τιμές F και ρ

Όσοι είχαν την Όσοι δεν είχαν

εμπειρία την εμπειρία

διαθεματικού διαθεματικού

προγράμματος προγράμματος

(στο παρελθόν) (στο παρελθόν)

Μ.Ο Τ.Α Μ.Ο Τ.Α F Ρ

Στάσεις 5.65 .77 5.10 1.30 8.33 .005

Προθέσεις 4.88 1.57 4.03 1.78 11.22 .001

Πληροφόρηση 4.93 1.36 4.28 1.55 8.96 .003

Ενημέρωση - Γνώση 4.22 1.28 3.44 1.36 15.92 .000

Αυτοαποτελεσματικότητα 3.13 1.10 2.73 0.98 6.69 .010

Διαφορές βρέθηκαν, επίσης, μεταξύ αυτών που είχαν συμμετάσχει ή συντονίσει 

κάποιο διαθεματικό πρόγραμμα στο «τρέχον έτος» και αυτών που δεν είχαν αυτή την 

εμπειρία, ως προς:

α) τις στάσεις προς τη Διαθεματική προσέγγιση (FU40=8.99, ρ<.05). Όσοι 

δήλωσαν ότι συμμετείχαν στην υλοποίηση διαθεματικού προγράμματος στο «τρέχον έτος» 

είχαν θετικότερες στάσεις ως προς τη Διαθεματική προσέγγιση (Μ.Ο=5.81±.84) από τους 

υπόλοιπους εκπαιδευτικούς (Μ.Ο=5.16±1.20)

β) τις προθέσεις για την υιοθέτηση και εφαρμογή της Διαθεματικής προσέγγισης 

στην εκπαιδευτική διαδικασία (Fu83=13.35, ρ<.05). Όσοι δήλωσαν ότι συμμετείχαν στην 

υλοποίηση διαθεματικού προγράμματος στο «τρέχον έτος» φάνηκε ότι είχαν θετικότερες 

προθέσεις όσον αφορά την υιοθέτηση και εφαρμογή της Διαθεματικής προσέγγισης στην
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εκπαιδευτική διαδικασία (Μ.Ο—5.12±1.58) από εκείνους που δεν είχαν αυτή την εμπειρία 

(Μ.Ο=4.09±1.73).

γ) το ενδιαφέρον για πληροφόρηση σχετικά με τη Διαθεματική προσέγγιση και την 

εφαρμογή της στο σχολείο (Fι 188=14.28, ρ<.05). Φάνηκε ότι όσοι είχαν την εμπειρία 

συμμετοχής σε κάποιο διαθεματικό πρόγραμμα στο «τρέχον έτος» εκδήλωσαν εντονότερα 

το ενδιαφέρον τους για σχετικές πληροφορίες (Μ.Ο=5.22±1.36) από ότι οι υπόλοιποι 

(Μ.Ο=4.32±1.49).

δ) την ενημέρωση και τις γνώσεις που πιστεύουν ότι κατέχουν σχετικά με τη 

Διαθεματική προσέγγιση (F| 188=12.12, ρ<.05). Έτσι, η ομάδα των εκπαιδευτικών που είχε 

την εμπειρία συμμετοχής και υλοποίησης διαθεματικού προγράμματος πιστεύει ότι έχει 

περισσότερη ενημέρωση και γνώσεις (Μ.Ο=4.32±1.31) από ότι πιστεύουν οι υπόλοιποι 

(Μ.Ο=3.56±1.36).

ε) τις στάσεις ως προς την ενασχόληση με άλλες γνώσεις, πέραν των όσων 

διδάχθηκαν στις βασικές τους σπουδές (F| 139=5.40, ρ<.05). Όσοι συμμετείχαν σε 

διαθεματικό πρόγραμμα αντιμετωπίζουν θετικότερα την προοπτική της πιθανής 

ενασχόλησής τους με γνώσεις, πέραν των όσων διδάσκουν συνήθως ή διδάχτηκαν στις 

βασικές τους σπουδές (Μ.Ο=5.84±.86) από ότι οι άλλοι εκπαιδευτικοί (Μ.Ο=5.46±.89).

στ) την αυτοαποτελεσματικότητα για την εφαρμογή της Διαθεματικής προσέγγισης 

(F(i.i84)=12.70, ρ<05). Έτσι, όσοι είχαν συμμετοχή στην υλοποίηση διαθεματικού 

προγράμματος στο «τρέχον έτος» δείχνουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σχετικά με την 

ικανότητά τους να εφαρμόσουν τη Διαθεματική προσέγγιση στην εκπαιδευτική διαδικασία 

(Μ.Ο=3.33±1.10) από ότι οι υπόλοιποι (Μ.Ο=2.74±.99).

Πίνακας 50: Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις, τιμές των δεικτών F και ρ

Όσοι

συμμετείχαν σε Όσοι δεν 

Διαθεματικό συμμετείχαν

πρόγραμμα στο στο «τρέχον 

«τρέχον έτος» έτος»

Μ.Ο Τ.Α Μ.Ο Τ.Α F Ρ

Στάσεις

Προθέσεις

5.81 .84 5.16 1.20 8.99 .003

5.12 1.58 4.09 1.73 13.35 .000
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Πληροφόρηση 5.22 1.36 4.32 1.49 14.28 .000

Ενημέρωση - γνώση 4.32 1.31 3.56 1.36 12.12 .001

Στάσεις ως προς την ενασχόληση με 5.84 .86 5.46 .89 5.40 .022

άλλες γνώσεις

Αυτοαποτελεσματικότητα 3.33 1.10 2.74 .99 12.70 .000

Γ. Από τις αναλύσεις διακύμανσης που έγιναν μεταξύ των δύο ηλικιακών ομάδων 

που έγιναν με βάση το διάμεσο της ηλικίας των συμμετεχόντων στην έρευνα, μεταξύ των 

δύο φύλων, μεταξύ των διαφορετικών ειδικοτήτων (δασκάλων, Φυσικής Αγωγής, 

Μουσικών, Αγγλικών κλπ.), μεταξύ δασκάλων και καθηγητών ειδικοτήτων δεν βρέθηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τις μεταβλητές που εξετάσαμε.
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν α) να διερευνηθούν οι στάσεις, οι προθέσεις, οι 

απόψεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ως προς την Διαθεματική προσέγγιση και 

την υιοθέτησή της στην εκπ/κή διαδικασία, β) να διερευνηθεί κατά πόσο οι 

εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι έχουν την κατάλληλη πληροφόρηση, την ενημέρωση και 

τις γνώσεις για τη Διαθεματική προσέγγιση, τους τρόπους εφαρμογής της στο 

σχολείο, τα αποτελέσματα που μπορεί να επιφέρει μια τέτοια προσέγγιση, γ) να 

διερευνηθεί ακόμη, κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στο παρελθόν, αλλά και 

στο «τρέχον έτος» (2003-2004) σε κάποιο ή κάποια διαθεματικά προγράμματα 

Περιβαλλοντικής Αγωγής, Αγωγής Υγείας κλπ., πώς έκριναν τη διαδικασία αυτή και 

πώς προέκυψε η αρχική πρόταση για την υλοποίηση του προγράμματος στο οποίο 

συμμετείχαν, δ) Τέλος, να διερευνηθεί κατά πόσο υπήρξε η κατάλληλη ενημέρωση 

σχετικά με τα «καινοτόμα» προγράμματα, όπως τα χαρακτήρισε το Υπουργείο 

Παιδείας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και την Ευέλικτη Ζώνη και 

κατά πόσο συμφωνούν ή διαφωνούν με την προοπτική ένταξης του σχολείου τους 

στην Ευέλικτη Ζώνη, ε) Να διερευνηθεί, τέλος, αν υπάρχουν διαφορές ως προς τις 

στάσεις, προθέσεις, απόψεις και αντιλήψεις μεταξύ ανδρών και γυναικών, μεταξύ 

των εκπαιδευτικών των διαφορετικών ειδικοτήτων, μεταξύ δασκάλων και 

εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, μεταξύ όσων είχαν την εμπειρία συμμετοχής σε 

διαθεματικά προγράμματα και όσων δεν είχαν αυτή την εμπειρία.

Όπως διαπιστώθηκε από τη μελέτη των αποτελεσμάτων, στην πλειοψηφία τους 

οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα διάκεινται θετικά ως προς τη 

Διαθεματική προσέγγιση και την υιοθέτησή της στη διδασκαλία.

Θετικά διάκεινται επίσης, και ως προς την προοπτική συνεργασίας με άλλους 

συναδέλφους τους, καθώς και ως προς την προοπτική εμπλοκής εκπαιδευτικών 

διαφορετικών ειδικοτήτων για την υλοποίηση κάποιου σχεδίου εργασίας που θα έχει 

προκόψει κατόπιν κοινού προγραμματισμού στο επίπεδο της σχολικής μονάδας.

Η προοπτική ενασχόλησής τους με γνώσεις πέραν των όσων έχουν διδαχθεί στη 

διάρκεια των βασικών τους σπουδών και η ενασχόλησή τους με γνώσεις που
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αφορούν σε διαφορετικές ειδικότητες, δε φάνηκε να φοβίζει την πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών, οι οποίοι διάκεινται θετικά απέναντι σ' αυτή την προοπτική.

Η πλειοψηφία, επίσης, των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα 

φάνηκε ότι είχαν θετικές προθέσεις όσον αφορά την υιοθέτηση και εφαρμογή της 

Διαθεματικής προσέγγισης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δε θα πρέπει βεβαίως να 

παραβλέψουμε και τα αρκετά μεγάλα συνολικά ποσοστά των αναποφάσιστων 

(απάντησαν έτσι κι έτσι) και αυτών που είχαν αρνητικές προθέσεις.

Χαρακτηριστικό είναι, πιστεύουμε, το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες στην 

έρευνα εκπαιδευτικοί στο μεγαλύτερο ποσοστό τους πιστεύουν ότι, εφαρμόζοντας τη 

Διαθεματική προσέγγιση θα είναι εις βάρος του μαθήματος ή των μαθημάτων που 

διδάσκουν. Παράλληλα, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι είναι πιθανό να 

προτείνουν σε κάποιους ή σε όλους τους συναδέλφους τους να αναλάβουν με τους 

μαθητές τους την υλοποίηση διαθεματικού προγράμματος.

Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ακόμη ότι με τα διαθεματικά προγράμματα στα 

οποία οι επιστήμες χάνουν τα διακριτά τους όρια και στα οποία η γνώση 

οργανώνεται γύρω από θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, θέματα που σχετίζονται 

με τα ενδιαφέροντα, τις εμπειρίες και τις ανάγκες των μαθητών, υπάρχει κίνδυνος να 

μην αποκτήσουν οι μαθητές τις βασικές για τη ζωή τους γνώσεις. Αυτό πιθανώς 

σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν τον κίνδυνο και την ανάγκη για καλό 

προγραμματισμό και οργάνωση ώστε να αποφευχθεί κάθε τέτοια πιθανότητα. Ήδη 

έχουμε αναφερθεί στην άποψη του Werner (1999) ο οποίος τονίζει την ανάγκη καλής 

οργάνωσης για την επιτυχή έκβαση μιας διεπιστημονικής διδασκαλίας. Ακόμη, οι 

Cone & Cone (1999) υποστηρίζουν ότι για μια επιτυχή διεπιστημονική διδασκαλία 

απαιτείται σκέψη και προγραμματισμός. Έχει, επισημανθεί, επίσης, ότι υπάρχει 

πιθανότητα να ξεχαστεί σημαντικό τμήμα του περιεχομένου με τα διεπιστημονικά 

και διαθεματικά προγράμματα, κάτι που εντάσσεται στα μειονεκτήματα αυτών των 

προσεγγίσεων.

Ιδιαίτερα θετικές φάνηκε ότι είναι οι απόψεις και αντιλήψεις της συντριπτικής 

πλειοψηφίας των συμμετεχόντων στην έρευνα εκπαιδευτικών ως προς τα 

αποτελέσματα που μπορεί να επιφέρει η εφαρμογή της Διαθεματικής προσέγγισης 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι πιστεύουν τα εξής: α) Με τα διαθεματικά 

προγράμματα...ενιαιοποιείται η γνώση και γίνεται καλύτερα αντιληπτή απ' τους 

μαθητές β) ...Η διδασκαλία αποκτά ενδιαφέρον για τους μαθητές, διότι συμμετέχουν 

ενεργά στη διαδικασία της μάθησης, γ) ...Η Διαθεματική προσέγγιση μπορεί να
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συμβάλλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των μαθητών, δ) ...Μπορεί να 

συμβάλλει στην ανάπτυξη πνεύματος ομαδικότητας και συνεργασίας μεταξύ των 

μαθητών, ε) ...Προωθεί κοινωνικές δεξιότητες που συντελούν στην ομαλή ένταξη 

στο κοινωνικό σύνολο, στ) ...Ενισχύει τις δημοκρατικές στάσεις και διαδικασίες 

μέσα στο σχολείο, ζ) ...Μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.

Αυτό σημαίνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αναγνωρίζει 

στη Διαθεματική προσέγγιση ιδιαίτερα σημαντικά πλεονεκτήματα, κάτι που έρχεται 

σε συμφωνία και με προηγούμενες αναφορές30. Αυτό, αν εξεταστεί παράλληλα με 

το γεγονός ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (46% απ' τους 189 που απάντησαν) 

πιστεύουν ότι, εφαρμόζοντας τη Διαθεματική προσέγγιση θα είναι εις βάρος του 

μαθήματος ή των μαθημάτων που διδάσκουν, προκαλεί κάποιο προβληματισμό και 

είναι σε ένα βαθμό αντιφατικό. Πιθανώς συμβαίνει διότι οι εκπαιδευτικοί 

αναφέρονται, κυρίως, στο γνωστικό τομέα και στη μάθηση συσσωρευτικού τύπου, 

όταν υποστηρίζουν ότι θα είναι εις βάρος του μαθήματος ή των μαθημάτων που 

διδάσκουν. Η άποψη αυτή ενισχύεται και απ' το γεγονός ότι, όπως προαναφέρθηκε, 

ένα μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών (47% απ' τους 192 που απάντησαν) 

επικεντρώθηκε ξανά στο γνωστικό τομέα και τοποθετήθηκε θετικά στην άποψη ότι 

με τα διαθεματικά προγράμματα υπάρχει κίνδυνος να μην αποκτήσουν οι μαθητές τις 

βασικές για τη ζωή τους γνώσεις.

Διαπιστώνεται δηλαδή, ότι υπάρχει μια επιφυλακτικότητα των εκπαιδευτικών 

απέναντι στη Διαθεματική προσέγγιση όσον αφορά στο γνωστικό τομέα, ενώ 

αναγνωρίζουν μεγάλες δυνατότητες στον συναισθηματικό και, κυρίως, στον 

κοινωνικό τομέα. Με την υλοποίηση διαθεματικών προγραμμάτων, οι εκπαιδευτικοί 

πιθανώς αισθάνονται ότι παρεκκλίνουν απ' το αναλυτικό πρόγραμμα και δεν θα 

έχουν το χρόνο να ολοκληρώσουν τη διδακτέα ύλη και αυτό το θεωρούν αρνητικό. 

Εξάλλου, όπως φάνηκε από έρευνα και αναφέρεται από τη Φρυδάκη (1999), οι 

εκπαιδευτικοί δεν παρεκκλίνουν απ' το Αναλυτικό πρόγραμμα (το παραδοσιακό), 

και, χωρίς να το εγκρίνουν, δεν το αμφισβητούν. Το Δ.Ε.Π.ΓΙ.Σ., ίσως βοηθήσει στην 

αλλαγή αυτής τη κατάστασης και στη διαμόρφωση μιας διαφορετικής αντίληψης.

Στην εποχή μας ολόκληρη η ελληνική κοινωνία είναι επικεντρωμένη στη 

συσσώρευση γνώσεων απ' τα παιδιά και το εκπαιδευτικό σύστημα συντελεί τα 

μέγιστα σ' αυτό, καθότι είναι επικεντρωμένο στην Γ/βάθμια Εκπαίδευση. Έτσι οι

’° Στο κεφάλαιο αυτής της εργασίας όπου αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 
των διεπιστημονικών και διαθεματικών προσεγγίσεων (σελ.4 5), υπάρχουν τέτοιες αναφορές.
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μαθητές βρίσκονται συνεχώς σ' έναν αγώνα απόκτησης γνώσεων, οι οποίες δεν 

καταλήγουν πάντα στη μάθηση, αλλά εξυπηρετούν τις πρόσκαιρες απαιτήσεις των 

εξετάσεων.

Σ' αυτό τον κυκεώνα στον οποίο παρασύρονται όλοι δεν εξαιρούνται οι 

εκπαιδευτικοί, οι οποίοι λειτουργούν ως μέλη της κοινωνίας, αλλά και ως φορείς της 

εκπαίδευσης - γνώσης. Οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας Εκπαίδευσης πιθανώς 

επηρεάζονται λιγότερο, αλλά είναι βέβαιο ότι δεν είναι δυνατόν να μείνουν μακριά 

απ' το γενικότερο κλίμα.

Στην εποχή μας, όμως, εκτός από γνώσεις, απαιτούνται πολύ περισσότερα 

πράγματα. Απαιτείται συνεχής «προσαρμογή» στις νέες συνθήκες οι οποίες 

διαμορφώνονται με ταχύτατους ρυθμούς. Η πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορία 

είναι εξαιρετικά εύκολη, μέσω των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Συνεπώς 

πρωτεύοντα ρόλο δεν μπορεί να παίζει η συνεχής συσσώρευση γνώσεων από τους 

μαθητές. Το «μαθαίνω πώς να μαθαίνω» θα πρέπει να είναι κυρίαρχο στην σημερινή 

εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, είναι απαραίτητη η απόκτηση κοινωνικών 

δεξιοτήτων, η ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης, κριτικής σκέψης, 

δημιουργικότητας, φαντασίας. Υπάρχει ανάγκη για ολόπλευρη ανάπτυξη των 

παιδιών και για ανάπτυξη της ικανότητας συνδυασμού των γνώσεων. Όλα αυτά 

προϋποθέτουν μια ριζικά διαφορετική εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία θα βασίζεται 

στην ενεργητική μάθηση και την ομαδική εργασία (Δαφέρμος, 2002). Απ' το 

εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να υιοθετούνται μέθοδοι, προσεγγίσεις, 

προγράμματα προς την κατεύθυνση αυτή.

Τα αναλυτικά προγράμματα και οι τρόποι διδασκαλίας θα πρέπει να αλλάξουν 

στα σχολεία της εποχής μας. Θα πρέπει να γίνουν πιο μαθητοκεντρικά παρά 

δασκαλοκεντρικά, να συνδέουν το σχολείο με τις πραγματικές συνθήκες ζωής, να 

ενεργοποιούν τη σκέψη ώστε να υπάρχει κατανόηση και να μην αποβλέπουν στην 

απομνημόνευση και την απλή εξάσκηση (Βοσνιάδου, 2004).

Όσον αφορά την αυτοπεποίθηση που αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί ότι μπορούν 

να εφαρμόσουν τη Διαθεματική προσέγγιση στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι 

περισσότεροι απ' τους συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι δεν είναι σίγουροι 

γι' αυτό. Παράλληλα, ιδιαίτερα μεγάλο είναι και το ποσοστό των εκπαιδευτικών που 

απάντησαν «έτσι κι έτσι» (33.3%). Επισημαίνουν επίσης, στη συντριπτική τους
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πλειοψηφία (88.8%) την ανάγκη για επιμόρφωση σχετικά με τη Διαθεματική 

προσέγγιση και του πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Επίσης, ενώ οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται για πληροφορίες που 

αφορούν τη Διαθεματική προσέγγιση, ότι τις προσέχουν και ασχολούνται μ' αυτές, 

παράλληλα, δε φαίνεται να θεωρούν ότι είναι αρκετά ενημερωμένοι και δεν 

πιστεύουν ότι έχουν αρκετές γνώσεις για το ζήτημα της Διαθεματικής προσέγγισης.

Είναι φανερό, λοιπόν, ότι χρειάζεται επιπλέον ενημέρωση και επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών σχετικά με τη Διαθεματική προσέγγιση, τις δυνατότητες της, τους 

τρόπους εφαρμογής της, ώστε να αποφευχθούν οποιαδήποτε προβλήματα. Η 

ανάπτυξη της νέας δυναμικής που διαμορφώνεται με την ένταξη της 

διαθεματικότητας στο σχολείο κάνει απαραίτητη, όσο ποτέ, την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών (Γαλανοπούλου, 2002).

Υπάρχει εξάλλου το προηγούμενο την «Ενιαίας Συγκεντρωτικής Διδασκαλίας», 

όπως εφαρμόστηκε στον ελληνικό χώρο, κατά την οποία γινόταν προσπάθεια να 

εξεταστούν όσο το δυνατόν περισσότερα μαθήματα κάτω απ' την ίδια θεματική 

ενότητα και αυτό γινόταν συχνά με όχι φυσικό τρόπο (Χρυσαφίδης 2000). 

Επισημάνθηκε, επίσης, ο κίνδυνος με τη Διαθεματική προσέγγιση να επεκτείνεται η 

διδασκαλία σε πλάτος και να χάνει σε βάθος. Όμως, ως εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

έχουμε υπόψη την άποψη: «Να διδάσκεις λίγα. Να οδηγείς τη μαθησιακή διαδικασία 

σε βάθος» (A. Ν. Whitehead στο Βώρος, 2002).

Όσον αφορά στο μοντέλο πιθανής ένταξης διαθεματικών προσεγγίσεων στην 

Α/θμια Εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί τάσσονται υπέρ της συμπληρωματικής χρήσης 

αυτών των προσεγγίσεων στα πλαίσια συμβατικού προγράμματος, ενώ η πλειοψηφία 

τοιν εκπαιδευτικών διαφωνεί με την πλήρη υιοθέτηση διαθεματικών προσεγγίσεων 

στην Α/θμια Εκπαίδευση και την κατάργηση των διακριτών μαθημάτων. Κρίνουμε 

όμως ότι αρκετά υψηλό είναι και το ποσοστό των εκπαιδευτικών που τάσσονται 

θετικά σε μια τέτοια προοπτική (35.9%).

Η προτίμηση των εκπαιδευτικών στη συμπληρωματική χρήση των 

διαθεματικών προσεγγίσεων, όπως προέκυψε απ’ την έρευνά μας, έρχεται σε 

συμφωνία με την άποψη του Ματσαγγούρα (2003), ο οποίος αναφέρει ότι «η έλλειψη 

μεγάλης κλίμακας ερευνών, που να τεκμηριώνουν και να εξηγούν την 

αποτελεσματικότητα των διεπιστημονικών και διαθεματικών προσεγγίσεων, οδηγούν 

πολλούς σε συγκρατημένα σχήματα συνδυασμών και μερικούς σε σκεπτικισμό, αν
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όχι αρνητικότητα, έναντι της διαθεματικότητας». Επίσης ο ίδιος αναφέρεται και στην 

έλλειψη κατάλληλης επιμόρφωσης του διδακτικού προσωπικού για την αποκλειστική 

καθιέρωση σχημάτων προωθημένης διαθεματικότητας στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα.

Η προτίμηση της συμπληρωματικής χρήσης των διαθεματικών προσεγγίσεων 

απ' τους εκπαιδευτικούς πιθανώς σημαίνει, επίσης, πως δεν αναγνωρίζουν ότι 

μπορούν αυτές οι προσεγγίσεις να παίξουν πρωτεύοντα ρόλο στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, κάτι που καταλογίστηκε και στους υπευθύνους του Υπ.Ε.Π.Θ. και του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Βώρος, 2002· Γρόλλιος - Λιάμπας, 2002· Φράγκος, 

2002). Το μεγάλο όμως, κατά την κρίση μας, ποσοστό των εκπαιδευτικών που 

τοποθετούνται θετικά στην άποψη της πλήρους υιοθέτησης διαθεματικών 

προσεγγίσεων, ίσως δείχνει ότι αρχίζει να διαμορφώνεται ένα θετικό κλίμα προς 

αυτή την κατεύθυνση ή ακόμη να εκφράζουν κάποια «δυσφορία» έναντι των 

παραδοσιακών, κλειστών αναλυτικών προγραμμάτων που κατακερματίζουν χρόνο 

και γνώση και οδηγούν στην αποσπασματικότητα και σ' έναν συνεχή αγώνα δρόμου 

με το χρόνο και την διδακτέα ύλη.

Όσον αφορά την μέχρι τώρα ενασχόληση των εκπαιδευτικών με διάφορα 

διαθεματικά προγράμματα, φάνηκε ότι τα προγράμματα τα οποία έχουν

απασχολήσει τους εκπαιδευτικούς είναι, κυρίως προγράμματα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης και κατά δεύτερο λόγο προγράμματα Αγωγής Υγείας ή άλλα 

προγράμματα. Αυτό διότι η Περιβαλλοντική εκπαίδευση ήταν το πρώτο αντικείμενο 

που εισήχθη στην Α/θμια Εκπαίδευση και που εφάρμοζε τη μέθοδο projects 

(Αγάογλου και λοιποί, 2002). Τα προγράμματα Αγωγής Υγείας, Αγωγής 

Καταναλωτή, Ολυμπιακής Παιδείας κλπ. εισήχθησαν αργότερα στην Α/θμια 

Εκπαίδευση.

Εκείνο που είναι εξαιρετικά χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στην 

εκδήλωση της πρωτοβουλίας ή τη διατύπωση πρότασης για την υλοποίηση 

οποιοσδήποτε διαθεματικού προγράμματος απουσιάζει ο παράγων «μαθητές». Έτσι 

διαπιστώνουμε ότι την πρωτοβουλία την είχαν κατά κύριο λόγο οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί και κατά δεύτερο λόγο ήταν αποτέλεσμα κάποιας συνεργασίας ή 

πρότασης των συναδέλφων τους ή πρότασης διευθυντών, σχολικών συμβούλων ή 

άλλων υπευθύνων.
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Το γεγονός αυτό δε συνάδει με τα χαρακτηριστικά και τις αρχές της 

διαθεματικότητας η οποία τοποθετεί τους μαθητές, τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντά 

τους σε πρώτο επίπεδο. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι στη μέθοδο projects την 

πρόταση για την υλοποίηση του project μπορεί να την καταθέσει ένα μέλος της 

ομάδας στην οποία ο/η δάσκαλος/α αποτελεί ισότιμο μέλος με τους μαθητές ή 

όποιους άλλους συμμετέχουν στη διεξαγωγή του project (Δάλκος, 2002· Frey, 1999). 

Βεβαίως, υπάρχει η δυνατότητα η πρόταση να προκόψει απ' τον εκπαιδευτικό ή 

οποιονδήποτε άλλο και να υιοθετηθεί απ' τους μαθητές αλλά αυτό δεν θα πρέπει να 

αποτελεί τον κανόνα. Η οποιαδήποτε πρόταση εκ μέρους του εκπαιδευτικού θα 

πρέπει να έχει ως μοναδικό στόχο την κινητοποίηση της ομάδας (Αλαχιώτης, 2004· 

ILL, 2002).

Φαίνεται ότι η διαθεματικότητα δεν έχει υιοθετηθεί σε μεγάλο βαθμό στην 

καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία αλλά υλοποιούνται κυρίως, κάποια 

τυποποιημένα και προκαθορισμένα προγράμματα που συνήθως προτείνονται από 

τους υπευθύνους των διαφόρων προγραμμάτων, τους σχολικούς συμβούλους κλπ.

Επίσης, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι αρκετά δασκαλοκεντρικό και 

ιδιαίτερα βιβλιοκεντρικό ώστε είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ξεφύγει απ' την 

τυποποίηση, να καλλιεργήσει τις συνθήκες για να αναδυθούν οι ιδέες, οι προτάσεις, η 

φαντασία των μαθητών. Σύμφωνα με την Κοσσυβάκη, (1998) η διδακτική διαδικασία 

που διαμορφώνεται αποτελεί, κυρίως, υπόθεση του εγχειριδίου και όχι του σχολείου, 

ή των εκπαιδευτικών και των μαθητών.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο υπήρξε η 

κατάλληλη ενημέρωση των εκπαιδευτικών για το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και την εισαγωγή του 

στο σχολείο, για τους σκοπούς και τους στόχους που εξυπηρετεί, για τα 

επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Παρόλα αυτά οι εκπαιδευτικοί σε μεγάλη πλειοψηφία 

θεωρούν ότι δεν είναι αρκετά ενημερωμένοι για το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και κρίνουν ανεπαρκή 

την ενημέρωση - επιμόρφωση απ' το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Βεβαίως, γνωρίζουμε ότι αυτή η ενημέρωση έγινε καταρχήν σε κάποιες πόλεις 

(η Λάρισα ήταν μία απ' αυτές) και στις ενημερωτικές συναντήσεις συμμετείχαν 

εκπαιδευτικοί με κλήρωση. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί εκπαιδευτικοί δεν είχαν τη 

δυνατότητα να συμμετάσχουν.

Εξάλλου, σε τέτοιες περιπτώσεις και όταν οι εκπαιδευτικοί καλούνται να 

εφαρμόσουν «νέα» προγράμματα κρίνουμε ότι, πέρα από τις θεωρητικές
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προσεγγίσεις που είναι οπωσδήποτε απαραίτητες, εκείνο που έχει μεγάλη σημασία 

και είναι εξαιρετικά βοηθητικό είναι οι εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν σε σεμινάρια 

εργαστήρια όπου θα έρχονται σε επαφή με διάφορα πρακτικά παραδείγματα και θα 

εμπλέκονται οι ίδιοι σε πρακτικές εφαρμογές και θα ανταλλάσουν μεταξύ τους την 

εμπειρία τους (Γαλανοπούλου, 2002). Η άποψη αυτή σχετίζεται με τα στοιχεία που 

προέκυψαν απ' την έκθεση αξιολόγησης του πιλοτικού προγράμματος της Ε.Ζ. που 

υλοποιήθηκε κατά το 2001-02 όπου φαίνεται ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί (30-40%) 

θεωρούν θετική τη συνεισφορά του επιμορφωτικού σεμιναρίου, αλλά οι 

περισσότεροι (πάνω από 70%) δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι είναι αποτελεσματικότερη 

η διαπροσωπική επικοινωνία και η εξατομικευμένη παροχή συμβουλών από 

Σχολικούς Συμβούλους και τα μέλη του Π.Ι. (Αλαχιώτης, 2004).

Επίσης, διαπιστώνουμε ότι, ενώ η Ευέλικτη Ζώνη εφαρμόζεται πιλοτικά σε 

αρκετά σχολεία και υπήρξε σχεδιασμός για επέκτασή της σ' όλα τα σχολεία και ενώ 

καλούνταν οι σύλλογοι των εκπαιδευτικών να αποφασίσουν αν επιθυμούν να 

ενταχθεί το σχολείο τους στην Ευέλικτη Ζώνη, μόνο ένα μικρό ποσοστό δηλώνει ότι 

γνωρίζει πώς λειτουργούν τα σχολεία της Ευέλικτης Ζώνης, ένα ποσοστό δηλώνει 

«έτσι κι έτσι», ενώ οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν ή ότι 

γνωρίζουν λίγο. Παράλληλα, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμφωνούν με την 

ένταξη των σχολείων που υπηρετούν στην Ευέλικτη Ζώνη, αλλά κρίνουμε εξαιρετικά 

υψηλό και το ποσοστό αυτών που δεν έχουν αποφασίσει (32.3%) και αυτών που 

πήραν αρνητική θέση (23.2%).

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι κατά το τρέχον σχολικό έτος 

(2004-2005) και μετά τη διεξαγωγή της έρευνας, τα σχολεία που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα της Ευέλικτης Ζώνης μειώθηκαν σημαντικά. Το γεγονός αυτό έρχεται σε 

αντίφαση, αφενός με το αρκετά μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών που δήλωσαν 

κατά την έρευνά μας ότι συμφωνούν με την ένταξη του σχολείου τους στην Ευέλικτη 

Ζώνη, αφετέρου με τα στοιχεία της έκθεσης αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε για 

τα σχολεία που συμμετείχαν στην Ευέλικτη Ζώνη το σχολικό έτος 2001-2002 όπου 

το 83% των δασκάλων και το 74% των καθηγητών επεσήμαναν ότι «η εφαρμογή της 

Ευέλικτης Ζώνης στην υποχρεωτική εκπαίδευση είναι πολύ αναγκαία» (Αλαχκΰτης,

2004). Επίσης, αν λάβουμε υπόψη ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών έχουν 

θετικές στάσεις ως προς τη Διαθεματική προσέγγιση και η συντριπτική πλειοψηφία 

της αναγνωρίζει ιδιαίτερα σημαντική επίδραση στους μαθητές, προκαλεί ιδιαίτερο
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προβληματισμό η μείωση των σχολείων που εφαρμόζουν το πρόγραμμα της 

Ευέλικτης Ζώνης

Έχει αναφερθεί ότι οι άνθρωποι, και ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί, δεν δέχονται 

εύκολα αλλαγές στο χώρο της εργασίας τους. Πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για 

την εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαίδευση. Τότε προβάλλουν διάφορα εμπόδια, 

σημαντικά ή ασήμαντα, για επιτυχημένη εφαρμογή τους (Κόκκοτας, 2002). Ίσως η 

μείωση των σχολείων της Ευέλικτης Ζώνης να οφείλεται σ' ένα βαθμό και σ' αυτό το 

λόγο. Θεωρούμε, όμως, ότι η έλλειψη επαρκούς επιμόρφωσης που φάνηκε ξεκάθαρα 

στην έρευνά μας, καθώς και διάφορα προβλήματα που σχετίζονται με την οργάνωση 

και την εν γένει λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος·51, είναι επικρατέστεροι 

λόγοι.

Τέλος, διαπιστώθηκε απ' τη μελέτη των αποτελεσμάτων ότι δεν υπάρχουν 

διαφορές στις στάσεις, προθέσεις, απόψεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ως 

προς τη Διαθεματική προσέγγιση μεταξύ ανδρών και γυναικών, μεταξύ των 

διαφορετικών ειδικοτήτων ή μεταξύ των δασκάλων και συνολικά όλων των άλλων 

εκπαιδευτικών των διαφόρων ειδικοτήτων.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν διαφορές ως προς την 

αυτοαποτελεσματικότητα για την εφαρμογή της Διαθεματικής προσέγγισης στην 

εκπαιδευτική διαδικασία μεταξύ των διαφορετικών ομάδων που δημιουργήθηκαν με 

βάση το διάμεσο της ηλικίας των συμμετεχόντων στην έρευνα εκπαιδευτικών. Έτσι, 

οι εκπαιδευτικοί που ήταν από 26-43 ετών φάνηκε ότι είναι πιο σίγουροι ότι μπορούν 

να εφαρμόσουν τη Διαθεματική προσέγγιση από τους εκπαιδευτικούς μεγαλύτερης 

ηλικίας (43-59 ετών). Αυτό πιθανώς δηλώνει τη διάθεση αλλαγών που υπάρχει στους 

νεότερους. Ακόμη, ίσως σημαίνει ότι οι νεότεροι φροντίζουν περισσότερο για την 

ενημέρωσή τους πάνω σε νέα προγράμματα, νέες μεθόδους κλπ. ή ακόμη, ότι κάποιοι 

απ' αυτούς διδάχτηκαν για τη Διαθεματική προσέγγιση στις βασικές τους σπουδές.

Όσον αφορά το τελευταίο, όπως φάνηκε απ' τη μελέτη των αποτελεσμάτων, 

μόνο το 11,1% απ' τους 185 εκπαιδευτικούς που απάντησαν στην ερώτηση είχαν 

διδαχθεί στις βασικές τους σπουδές για τη Διαθεματική προσέγγιση. Απ' το γεγονός 

αυτό τονίζεται ακόμη περισσότερο η ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που

1 Π.χ. Αποσπάσεις των εκπαιδευτικών. Άλλοι εκπαιδευτικοί αποφάσιζαν σ' ένα σχολείο να 
εφαρμόσουν την Ευέλικτη Ζώνη και άλλοι τελικά την εφάρμοζαν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλ:· 
προβλήματα.
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ήδη υπηρετούν στην εκπαίδευση, αν οι υπεύθυνοι φορείς ενδιαφέρονται για 

πραγματική αναβάθμιση της εκπαίδευσης και για την επιτυχή εφαρμογή των όποιων 

καινοτομιών εισάγονται στην εκπαίδευση. Ακόμη, τονίζεται η ανάγκη για 

εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών των Πανεπιστημίων και για συνεχή 

συνεργασία με το Υπ.Ε.Π.Θ. και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν συμμετάσχει ή συντονίσει οποιοδήποτε 

διαθεματικό πρόγραμμα κατά το παρελθόν και το τρέχον έτος διαφέρουν σχεδόν ως 

προς όλες τις μεταβλητές από εκείνους που δεν είχαν καμία συμμετοχή. Έτσι φάνηκε 

ότι έχουν θετικότερες στάσεις ως προς τη Διαθεματική, ως προς την προοπτική 

ενασχόλησης με γνώσεις πέραν της βασικής εκπαίδευσης, ως προς την προοπτική 

συνεργασίας με τους συναδέλφους τους.

Επίσης, διατύπωσαν θετικότερες προθέσεις ως προς το να εφαρμόσουν τη 

Διαθεματική προσέγγιση στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ θετικότερες ήταν και οι 

γενικότερες απόψεις και αντιλήψεις τους όσον αφορά στη Διαθεματική προσέγγιση.

Ακόμη, εξέφρασαν εντονότερα το ενδιαφέρον τους για σχετική πληροφόρηση 

και φάνηκε ότι πιστεύουν πως έχουν περισσότερη ενημέρωση και γνώσεις από ότι 

πιστεύουν εκείνοι που δεν έχουν εμπλακεί ποτέ σε τέτοια διαδικασία.

Με βάση τα ανωτέρω, θα μπορούσαμε να πούμε ότι: α) οι εκπαιδευτικοί με τη 

συμμετοχή τους δηλώνουν την υιοθέτηση τέτοιων προσεγγίσεων και πιθανώς 

αναγνωρίζουν την αναγκαιότητά τους, β) η εμπειρία απ' τη συμμετοχή τους στο 

πρόγραμμα ή τα προγράμματα ήταν θετική, γεγονός που τους επηρέασε προς τη 

θετική κατεύθυνση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

εκπαιδευτικοί της Α/θμιας Εκπαίδευσης ανεξαρτήτως φύλου, ειδικότητας, ηλικίας, 

χρόνων υπηρεσίας στην εκπαίδευση έχουν :

α) Θετικές στάσεις ως προς τη Διαθεματική προσέγγιση και θετικές προθέσεις 

ως προς την υιοθέτησή της στην εκπαιδευτική διαδικασία.

β) Δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται για πληροφορίες σχετικές με τη Διαθεματική 

προσέγγιση και για σχετικά ενημερωτικά έντυπα αλλά επισημαίνουν την ανάγκη για 

επιμόρφωση.

γ) Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν στη 

Διαθεματική προσέγγιση ιδιαίτερα σημαντικά πλεονεκτήματα. Διακατέχονται όμως.
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απο επιφυλακτικοτητα όσον αφορά τη συμβολή της Διαθεματικής προσέγγισης στον 

γνωστικό τομέα.

5) Προτιμούν τη συμπληρωματική χρήση της Διαθεματικής προσέγγισης στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, διαφαίνεται όμως και μια τάση εκ μέρους αρκετών 

εκπαιδευτικών υιοθέτησης της πλήρους ένταξης στην Α/θμια Εκπαίδευση 

διαθεματικών προσεγγίσεων και την κατάργηση των προγραμμάτων με τα διακριτά 

μαθήματα.

ε) Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί έχουν ασχοληθεί μέχρι τώρα με προγράμματα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

στ) Ο παράγων «μαθητές» απουσιάζει απ' την πρωτοβουλία υλοποίησης 

προγραμμάτων στην Α/θμια Εκπαίδευση, κάτι που έρχεται σε αντίφαση με την ίδια 

την έννοια της διαθεματικότητας.

ζ) Η ενημέρωση - επιμόρφωση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για το 

Δ.Ε.Π.Π.Σ. και την Ευέλικτη Ζώνη δεν θεωρήθηκε επαρκής απ' τους εκπαιδευτικούς.

η) Διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών βρέθηκαν μόνο ως προς την 

αυτοαποτελεσματικότητα για την εφαρμογή της Διαθεματικής προσέγγισης. Όσοι 

ήταν από 26-43 ετών αισθάνονται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ότι έχουν την 

ικανότητα να την εφαρμόσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

θ) Επίσης, βρέθηκαν διαφορές ως προς όλες τις μεταβλητές της έρευνάς μας 

ανάμεσα σ' αυτούς που είχαν συμμετάσχει σε διαθεματικά προγράμματα και σ' 

αυτούς που δεν είχαν αυτή την εμπειρία.

Προτάσεις Ύΐα έρευνα

Θα πρέπει να γίνουν ευρείας κλίμακας έρευνες που να τεκμηριώνουν και να 

εξηγούν την αποτελεσματικότατα των διαθεματικών και διεπιστημονικών 

προσεγγίσεων. Μέχρι τώρα υπάρχουν, κυρίως, οι απόψεις και οι εκτιμήσεις των 

εκπαιδευτικών και άλλων ειδικών, όσον αφορά τη θετική επίδραση αυτών των 

προσεγγίσεων στους μαθητές.

Επίσης, θα πρέπει να γίνουν έρευνες για να διαπιστωθούν οι απόψεις και 

αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με τις διεπιστημονικές και διαθεματικές 

προσεγγίσεις, αφού διδαχθούν για ένα διάστημα μ’ αυτό τον τρόπο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα A 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Στάσεις των εκπαιδευτικών προς τη Αιαθεματική προσέγγιση

Λ) Στάσεις ως προς τι/ν εφαρμογή της Λιαθεματικής προσέγγισης στη διδασκαλία

«Η Διαθεματική Προσέγγιση στη διδασκαλία χαρακτηρίζεται από τη συνένωση θεμάτων 
και μαθημάτων διαφορετικών επιστημονικών κλάδων, τα οποία στην παραδοσιακή 
πρακτική διδάσκονται ξεχωριστά, ξεκομμένα το ένα από το άλλο».

Για μένα το να χρησιμοποιήσω τη Διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία μου και 
να δουλέψω κάποιο σχέδιο εργασίας με τους μαθητές μου, κατά την επόμενη σχολική 
χρονιά, είναι: (επέλεξε μία από τις 7 επιλογές για ΚΑΘΕ ένα από τα παρακάτω ζεύγη 
επιθέτων)
καλό :----------- :------------:------------- :---------------- :------------:------------:----------- : κακό

πολύ αρκετά λίγο έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ

ανόητο :----------- :------------:-------------:---------------- :------------:------------:----------- : έξυπνο
πολύ αρκετά λίγο έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ

εύκολο :----------- :------------:-------------:---------------- :------------:------------:----------- : δύσκολο
πολύ αρκετά λίγο έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ

ενδιαφέρον : ---------- :---------- :-------------:---------------- :------------:----------- :------------: αδιάφορο
πολύ αρκετά λίγο έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ

χρήσιμο :-----------:—.......—:-------------:---------------- :------------:------------:---------- : άχρηστο
πολύ αρκετά λίγο έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ

δυσάρεστο:--------- :------------ :------------ :---------------- :------------:------------:---------- : ευχάριστο
πολύ αρκετά λίγο έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ

Β) Στάσεις ως προς τη συνεργασία με συναδέλφους

Οι Διαθεματικές Προσεγγίσεις προϋποθέτουν συχνά κοινό προγραμματισμό στο 
επίπεδο της σχολικής μονάδας και συνεργασία μεταξύ των εκπ/κων διαφορετικών 
ειδικοτήτων.

Για σένα το να συνεργαστείς με τους συναδέλφους σου για την υλοποίηση ενός 
διαθεματικού σχεδίου εργασίας είναι:

καλό :----------- :------------:------------- :---------------- :----------- :------------:----------- : κακό
πολύ αρκετά λίγο έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ
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ανόητο :-----------
πολύ αρκετά λίγο έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ

: έξυπνο

εύκολο :-----------
πολύ αρκετά λίγο έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ

:δύσκολο

ενδιαφέρον :...... ........:---------- :-------------:---------------- :----------- :----------- :----------- : αδιάφορο
πολύ αρκετά λίγο έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ

χρήσιμο :---------- :----------- :------------- :---------------- :----------- :----------- :---------- : άχρηστο
πολύ αρκετά λίγο έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ

δυσάρεστο:--------- :----------- :------------- :---------------- :----------- :----------- :---------- : ευχάριστο
πολύ αρκετά λίγο έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ

Γ) Στάσεις ως προς την προοπτική ενασχόλησης με γνώσεις πέραν της βασικής 
εκπαίδευσης

Εφαρμόζοντας τη Διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία σου, κάποιες φορές θα 
χρειαστεί να ασχοληθείς και με γνώσεις που αφορούν σε άλλους επιστημονικούς 
κλάδους (πέραν των όσων έχεις διδαχθεί κατά τη διάρκεια των βασικών σπουδών 
σου).

Για σένα αυτό είναι : (επέλεξε ΜΙΑ από τις 7 επιλογές για κάθε ένα από τα παρακάτω 
ζεύγη επιθέτων)
καλό :----------- :----------- :------------- :---------------- :------------:----------- :----------- : κακό

πολύ αρκετά λίγο έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ

ανόητο ...........------------- :------------- :---------------- :------------:..........—:----------- : έξυπνο
πολύ αρκετά λίγο έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ

εύκολο :----------- :----------- :------------- :---------------- :------------:----------- :----------- : δύσκολο
πολύ αρκετά λίγο έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ

ενδιαφέρον :---------- :..............:------------- :---------------- :------------:--------------:------------: αδιάφορο
πολύ αρκετά λίγο έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ

χρήσιμο :----------- :----------- :------------- :---------------- :----------- :----------- :---------- : άχρηστο
πολύ αρκετά λίγο έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ

δυσάρεστο:----------:----------- :------------- :---------------- :----------- :----------- :---------- : ευχάριστο
πολύ αρκετά λίγο έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ
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Παράρτημα Β 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Προθέσεις των εκπαιδευτικών προς τη Διαθεματική Προσέγγιση

Σκοπεύω να χρησιμοποιήσω τη Διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία μου και να 
δουλέψω κάποιο σχέδιο εργασίας με τους μαθητές μου, κατά την επόμενη σχολική 
χρονιά.
Πιθανό :........... :...........:............... :....................:............... :.............. :.............:απίθανο

Πολύ αρκετά λίγο έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ

Είμαι αποφασισμένος/η να εφαρμόσω την επόμενη σχολική χρονιά τη Διαθεματική 
προσέγγιση στη διδασκαλία μου.

Ναι:.............:................. :.............. :......................:.............. :...............:................. : Όχι
απόλυτα αρκετά κάπως έτσι κι έτσι κάπως αρκετά απόλυτα

Θα προσπαθήσω να εφαρμόσω τη Διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία μου την 
επόμενη σχολική χρονιά.

Όχι:............. :.................:.............. :......................:.............. :...............:................. : Ναι
απόλυτα αρκετά κάπως έτσι κι έτσι κάπως αρκετά απόλυτα
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Παράρτημα Γ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Απόψεις - Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη Διαθεματική
Προσέγγιση

Λ) Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών yia τη Διαθεματική Προσέγγιση και τα 
αποτελέσματα που μπορεί να έχει στην εκπαιδευτική Διαδικασία
Πιστεύεις ότι εφαρμόζοντας τη Διαθεματική Προσέγγιση στη διδασκαλία σου, θα 
είναι εις βάρος του μαθήματος ή των μαθημάτων που διδάσκεις;
Συμφωνώ:....... :................. :.......... :......................:............ :...............:................ :Διαφωνώ

Πολύ αρκετά λίγο έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ

Πόσο πιθανό (ή απίθανο) είναι να προτείνεις εσύ σε κάποιους ή σε όλους τους
συναδέλφους σου να αναλάβετε με τους μαθητές σας την υλοποίηση ενός
Διαθεματικού προγράμματος;

Πιθανό:........... :............. :.......... :.................... :...........:.............. :.............: Απίθανο
Πολύ αρκετά λίγο έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ

Στα Διαθεματικά Προγράμματα οι εττιστήμες χάνουν τα διακριτά τους όρια και η γνώση 
οργανώνεται γύρω από θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, θέματα που σχετίζονται με τα 
ενδιαφέροντα, τις εμπειρίες και τις ανάγκες των μαθητών.
Πιστεύεις ότι:
α. Μ' αυτό τον τρόπο υπάρχει κίνδυνος οι μαθητές να μην αποκτήσουν τις βασικές 
και αναγκαίες για τη ζωή τους γνώσεις.
Συμφωνώ:........ :..................:........... :....................... :............ :................:.................. : Διαφωνώ

Πολύ αρκετά λίγο έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ

(3. Ενιαιοποιείται η γνώση και γίνεται καλύτερα αντιληπτή απ' τους μαθητές.
Συμφωνώ:........:..................:........... :....................... :............ :................:..................:Διαφωνώ

Πολύ αρκετά λίγο έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ

γ. Η γνιόση που αποκτούν οι μαθητές δε συστηματοποιείται και υπάρχει κίνδυνος να 
ςεχαστεί.
Συμφωνώ:........:...................:.......... :....................... :............. :................:.................:Διαφωνώ

Πολύ αρκετά λίγο έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ

δ. Η διδασκαλία αποκτά ενδιαφέρον για τους μαθητές, διότι συμμετέχουν ενεργά στην 
διαδικασία της μάθησης.
Συμφωνώ:........:...................:.......... :....................... :............. :................:.................:Διαφωνώ

Πολύ αρκετά λίγο έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ

Πόσο πιστεύεις ότι η Διαθεματική Προσέγγιση:
α. Μπορεί να συμβάλλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των μαθητών.
Συμφωνώ:........:.................. :........... :.......................:............. :................:................. :Διαφωνώ

Πολύ αρκετά λίγο έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ
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β. Συμβάλλει στην ανάπτυξη πνεύματος ομαδικότητας και συνεργασίας μεταξύ των 
μαθητών.
Συμφωνώ:........:.................. :........... :.......................:.............:............... :................. :Διαφωνώ

Πολύ αρκετά λίγο έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ

γ. Προωθεί κοινωνικές δεξιότητες (π.χ. να ακούν το συμμαθητή τους όταν μιλά, να 
επαινούν τις καλές προσπάθειες, να περιμένουν τη σειρά τους κλπ), οι οποίες συντελούν 
στην ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.
Συμφωνώ:........:.................. :.......... :....................... :.............:................:.................:Διαφωνώ

Πολύ αρκετά λίγο έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ

δ. Ενισχύει δημοκρατικές στάσεις και διαδικασίες μέσα στο σχολείο.
Συμφωνώ:........:.................. :.......... :....................... :.............:................:.................:Διαφωνώ

Πολύ αρκετά λίγο έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ

ε. Συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.
Συμφωνώ:........:.................. :........... :.......................:.............:............... :.................:Διαφωνώ

Πολύ αρκετά λίγο έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ

Β) Αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών για τη Αιαθεματική Προσέγγιση 
Πόσο σίγουρος/η είσαι ότι μπορείς να εφαρμόσεις τη Διαθεματική προσέγγιση στο 
σχολείο σου κατά το επόμενο σχολικό έτος;
□ Καθόλου □ Λίγο □ Έτσι κι έτσι □ Πολύ □ Πάρα πολύ

Πόσο σίγουρος/η είσαι ότι μπορείς να εφαρμόσεις τη Διαθεματική προσέγγιση στο 
σχολείο σου μετά από 2 χρόνια;
□ Καθόλου □ Λίγο □ Έτσι κι έτσι □ Πολύ □ Πάρα πολύ

Πόσο σίγουρος/η είσαι ότι μπορείς να εφαρμόσεις τη Διαθεματική προσέγγιση στο 
σχολείο σου μετά από 3 χρόνια;
□ Καθόλου □ Λίγο □ Έτσι κι έτσι □ Πολύ □ Πάρα πολύ

Γ) Απόψεις ως προς το μοντέλο ένταξης των διαθεματικών προσεγγίσεων στην Α/θμια 
εκπαίδευση

Οι Διαθεματικές Προσεγγίσεις επιδιώκουν την κατάλυση των διακριτών ορίων 
μεταξύ των επιστημονικών κλάδων και την ενιαιοποίηση της γνώσης γύρω από 
σημαντικά θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Αυτό γίνεται με δυο βασικά 
προσεγγίσεις: α) είτε με την κατάργηση των ξεχωριστών μαθημάτων και την πλήρη 
εισαγωγή Διαθεματικών προσεγγίσεων, ή β) στα πλαίσια ενός συμβατικού 
προγράμματος με διακριτά μαθήματα και συμπληρωματική χρήση Διαθεματικών 
προσεγγίσεων.

Πόσο θα συμφωνούσες ή θα διαφωνούσες με την κατάργηση των ξεχωριστών 
μαθημάτων στην Α/θμια εκπ/ση και την πλήρη εισαγωγή Διαθεματικών 
Προσεγγίσεων;
Συμφωνώ:........:.................. :........... :.......................:.............:............... :................. :Διαφωνό>
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Κάποιοι τάσσονται υπέρ της συμπληρωματικής χρήσης Διαθεματικών Προσεγγίσεων 
στο πλαίσιο ενός συμβατικού προγράμματος με διακριτά μαθήματα και 
προδιαγεγραμμένη διδακτέα ύλη.
Πόσο συμφωνείς ή διαφωνείς μ' αυτή την άποψη;
Συμφωνώ:........:...................:........... :....................... :.............:............... :................. :Διαφωνώ

Πολύ αρκετά λίγο έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ

Πολύ αρκετά λίγο έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ
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Παράρτημα Δ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Πληροφόρηση

Μερικοί μας είπαν ότι προσέχουν ιδιαίτερα πληροφορίες σχετικές με τη Διαθεματική 
προσέγγιση, ενώ κάποιοι άλλοι όχι.

Πόση προσοχή δίνεις σε πληροφορίες σχετικές με τη Διαθεματική προσέγγιση;
Καθόλου δεν Τις προσέχω
Τις προσέχω 1 2 3 4 5 6 7 πολύ

Πόσο συχνά έτυχε να προσέξεις ενημερωτικά έντυπα σχετικά με τη Διαθεματική 
προσέγγιση;

Καμία φορά μερικές φορές πολύ συχνά
12 3 4 5 6 7

Ενδιαφέρομαι πολύ για πληροφορίες σχετικές με τη Διαθεματική προσέγγιση.
Συμφωνώ:.......:................:............:...................:............ :...............:............. : Διαφωνώ

Πολύ αρκετά κάπως έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ

Πόσο ασχολείσαι με πληροφορίες που αφορούν στη Διαθεματική προσέγγιση;
Δεν ασχολούμαι ασχολούμαι ασχολούμαι
Καθόλου κάπως υπερβολικά
1 2 3 4 5 6 7
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Παράρτημα Ε 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Ενημέρωση - Γνώση

Μερικοί μας είπαν ότι είναι πολύ ενημερωμένοι για τη Διαθεματική προσέγγιση, ενώ 
κάποιοι άλλοι όχι.

Πόσο ενημερωμένος/η θεωρείς ότι είσαι σχετικά με τη Διαθεματική προσέγγιση;

πάρα πολύ πολύ αρκετά έτσι κι έτσι λίγο
ενημερωμένος/η

πολύ λίγο καθόλου
ενημερωμένος/η

Αν σου έλεγαν να γράψεις οτιδήποτε γνωρίζεις για τη Διαθεματική προσέγγιση, πόσο 
πολλά θα έγραφες;

Ελάχιστα αρκετά πάρα πολλά
1 2 3 4 5 6 7

Σε σχέση με άλλα θέματα θεωρώ τον εαυτό μου πολύ ενημερωμένο/η σχετικά με τη 
Διαθεματική προσέγγιση.
Συμφωνώ:.......:................:............ :...................:............ :...............:............. : Διαφωνώ

Πολύ αρκετά κάπως έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ

Πόσες γνώσεις νομίζεις ότι έχεις πάνω στο θέμα της Διαθεματικής προσέγγισης;
Καθόλου
Γνώσεις

κάποιες
γνώσεις

4

πολλές
γνώσεις

7
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Συμμετοχή σε διαθεματικά προγράμματα (Στο παρελθόν - Στο τρέχον

έτος)

Γενικά, έχεις συμμετάσχει ή συντονίσει στο παρελθόν κάποιο ή κάποια από τα 
παρακάτω προγράμματα:____________________________ ______ ______

ΝΑΙ ΟΧΙ
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Αγωγή Υγείας
Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε)

Αν «ΝΑΙ», πώς θα χαρακτήριζες αυτή τη διαδικασία;
καλή :----------- :------------:------------- :---------------- :----------- :------------:----------- : κακή

πολύ αρκετά λίγο έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ

ανόητη :----------- :----------- :--------------:---------------- :----------- :------------ :----------- : έξυπνη
πολύ αρκετά λίγο έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ

εύκολη :----------- :----------- :--------------:---------------- :----------- :------------ :----------- : δύσκολη
πολύ αρκετά λίγο έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ

ενδιαφέρουσα :---------- :---------- :------------- :---------------- :------------:----------- :------------: βαρετή
πολύ αρκετά λίγο έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ

χρήσιμη :----------- :------------:------------- :---------------- :------------:----------- :---------- : άχρηστη
πολύ αρκετά λίγο έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ

δυσάρεστη:---------- :------------:------------- :---------------- :------------:----------- :---------- : ευχάριστη
πολύ αρκετά λίγο έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ

Η συμμετοχή σου σ’ αυτό/ά το /τα διαθεματικό/ά σχέδιο/α εργασίας ήταν απόρροια:
□ Δικής σου πρωτοβουλίας αποκλειστικά
□ Συνεργασίας ή πρότασης συναδέλφων
□ Πρωτοβουλίας των μαθητών
□ Πρόταση της διεύθυνσης/σχολικού συμβούλου κλπ

Κατά το σγολικό έτος που λήγει, έχεις συμμετάσχει ή συντονίσει κάποιο ή κάποια από 
τα παρακάτω προγράμματα: _______________________ ______

ΝΑΙ ΟΧΙ
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Αγωγή Υγείας
Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε)
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Αν «ΝΑΙ», πώς θα χαρακτήριζες αυτή τη διαδικασία;
καλή :----------- :..............:............... :...............—:----------- :------------ :----------- : κακή

πολύ αρκετά λίγο έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ

ανόητη :-----------:----------- :------------- :---------------- :----------- :----------- :----------- : έξυπνη
πολύ αρκετά λίγο έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ

εύκολη :-----------:----------- :------------- :---------------- :----------- :----------- :----------- : δύσκολη
πολύ αρκετά λίγο έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ

ενδιαφέρουσα :----------:---------- :-------------:---------------- :----------- :----------- :----------- : βαρετή
πολύ αρκετά λίγο έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ

χρήσιμη :----------- :----------- :------------- ----------------- :------------:----------- :---------- : άχρηστη
πολύ αρκετά λίγο έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ

δυσάρεστη:---------- :----------- :-------------:---------------- :------------:----------- :---------- : ευχάριστη
πολύ αρκετά λίγο έτσι κι έτσι λίγο αρκετά πολύ

Η συμμετοχή σου σ’ αυτό/ά το /τα διαθεματικό/ά σχέδιο/α εργασίας ήταν απόρροια:
□ Δικής σου πρωτοβουλίας αποκλειστικά
□ Συνεργασίας ή πρότασης συναδέλφων
□ Πρωτοβουλίας των μαθητών
□ Πρόταση της διεύθυνσης/σχολικού συμβούλου κλπ
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Παράρτημα Ζ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ενημέρωση για Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Ευέλικτη Ζώνη

Πόσο ενημερωμένος/η είσαι για το Δ.Ε.Π.Π.Σ. (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραμμάτων Σπουδών);
□ Καθόλου □ Λίγο □ Έτσι κι έτσι □ Πολύ □ Πάρα πολύ

Πόσο επαρκής (ή ανεπαρκής) πιστεύεις ότι ήταν η ενημέρωση - επιμόρφωση (εκ 
μέρους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου) σχετικά με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. (Διαθεματικό 
Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών) και με την «Ευέλικτη Ζώνη»;

καθόλου λίγο έτσι κι έτσι πολύ πάρα πολύ
επαρκής επαρκής

Πόσο συμφωνείς ή διαφωνείς με την ένταξη του σχολείου που υπηρετείς στην 
Ευέλικτη Ζώνη;

Συμφωνώ Συμφωνώ Έτσι κι έτσι Διαφωνώ Διαφωνώ πλήρως 
Απολύτως

Γνωρίζεις πως λειτουργούν τα σχολεία που έχουν ενταχθεί στην «Ευέλικτη Ζώνη»;
□ Καθόλου □ Λίγο □ Έτσι κι έτσι □ Πολύ □ Πάρα πολύ
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Παράρτημα Η 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Δημογραφικά και άλλα περιγραφικά στοιχεία

Ημερομηνία γέννησης :............................ /.............. /..............
Ημερομηνία / Μήνας / Χρόνος 

Φύλο : □ Ανδρας □ Γυναίκα
Οικογενειακή κατάσταση: □ Έγγαμος/η □ Άγαμος/η □ Διαζευγμένος/η 
Έχετε παιδιά: □ ΝΑΙ □ ΟΧΙ

Σχολή αποφοίτησης:...................................................................................................................
Έτος αποφοίτησης: ..................
Αλλες σπουδές:
Πτυχίο άλλης σχολής (ή σχολών) ΑΕΙ ή ΤΕΙ : □ ΝΑΙ □ ΟΧΙ 
Μεταπτυχιακό (ή μεταπτυχιακά) □ ΝΑΙ □ ΟΧΙ

Ειδικότητα:
□ Δάσκαλος/α, □ Φυσική Αγωγή, □ Ολυμπιακή Παιδεία, □ Αγγλικά, □ Μουσική □
Αλλο...............

Χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση:
□ 1-5 έτη, □ 6-10 έτη, □ 11-15 έτη, □ 16-20 έτη, □ Πάνω από 20 έτη

Παρακολούθησες τα τελευταία πέντε χρόνια ... ΝΑΙ ΟΧΙ
... κάποιο επιστημονικό συνέδριο σχετικό με την δουλειά σου
... κάποιο σεμινάριο σχετικό με την εργασία σου

Γνωρίζεις ... ΝΑΙ ΟΧΙ
... κάποια ξένη γλώσσα (σε επίπεδο που να μπορείς να κατανοήσεις 
ικανοποιητικά ένα βιβλίο ή ένα επιστημονικό άρθρο;)
... να χειρίζεσαι ηλεκτρονικό υπολογιστή και να αξιοποιείς τις δυνατότητες 
του διαδικτύου (internet, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.ά.)

Έχεις διδαχθεί θέματα σχετικά με την Διαθεματική Προσέγγιση κατά τη διάρκεια 
των βασικών σου σπουδών;

□ ΝΑΙ □ ΟΧΙ
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