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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 

 
Η δυναµική του εκπαιδευτικού συστήµατος αναµφίβολα συναρτάται από τις δυνατότητες συνεχούς 

προσαρµογής του, η οποία προσδιορίζεται από την αµφίδροµη σχέση της εκπαίδευσης και της κοινω-
νικής πραγµατικότητας. Γι� αυτό στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης, στην επιδιωκόµενη 
κοινωνία της ποιότητας, θα πρέπει και το εκπαιδευτικό µας σύστηµα να εµπλουτιστεί µε όλα εκείνα τα 
χαρακτηριστικά που σηµατοδοτούν την ποιοτική εκπαίδευση στη χώρα µας. Η κοινότοπη διαπίστωση 
της κοινωνικής ρευστότητας της εποχής µας, η αυξανόµενη τάση της παγκοσµιοποίησης των πάντων, 
η πολυπολιτισµική πραγµατικότητα και το ισχυρό ανταγωνιστικό πνεύµα που αναπτύσσεται σε κάθε 
πεδίο επιβάλλουν έναν επαναπροσδιορισµό του ρόλου του σχολείου µε τελικό στόχο τη διαµόρφωση 
ενός ισχυρού σχολικού παιδαγωγικού περιβάλλοντος, ικανού να συµβάλλει στην αρµονική ένταξη του 
µαθητή στην κοινωνία. 

Μια τέτοια στρατηγική, πρέπει να εστιάζεται στη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας και της πολιτι-
στικής µας κληρονοµιάς, καλλιεργώντας παράλληλα και την ταυτότητα του Ευρωπαίου πολίτηú θα 
πρέπει, επίσης, να πλαισιώνεται από σχεδιασµούς και πρακτικές που επεκτείνονται και διασφαλίζουν 
την ισότητα ευκαιριών των δύο φύλων, των οµάδων ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ικα-
νότητες, των οµάδων µε ιδιαίτερα πολιτισµικά και γλωσσικά χαρακτηριστικά, και τη βελτιστοποίηση 
κάθε ποιοτικής δυνατότητας του εκπαιδευτικού συστήµατος, έτσι ώστε να συµβάλλει στην αναβάθµιση 
τόσο της γενικής παιδείας όσο και στην καταπολέµηση της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισµού και 
κάθε µορφής κοινωνικής παθογένειας. 

Στο γενικό αυτό πλαίσιο επιχειρείται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.), ένας νέος µακρόπνοος 
εκπαιδευτικός σχεδιασµός, που εστιάζεται πρωτίστως στην υποχρεωτική εκπαίδευση (∆ηµοτικό, Γυ-
µνάσιο) επεκτεινόµενος και στο Νηπιαγωγείο. Η εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση αποτελεί, όπως 
είναι αυτονόητο, τη βάση του εκπαιδευτικού συστήµατος στη χώρα µας, γι� αυτό η στέρεη δόµησή της 
και η αποτελεσµατικότερη λειτουργία της αποτελεί αδήριτη αναγκαιότητα, αλλά και αδιαµφισβήτητη 
προϋπόθεση της αναβάθµισης του Λυκείου και της Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. Και τούτο 
γιατί σ� αυτή τη βάση θα δοµηθεί η προσωπικότητα των νέων µας, θα δροµολογηθεί η διαµόρφωσή 
τους σε µελλοντικούς ευαισθητοποιηµένους και ενεργούς πολίτες και θα εµπεδωθεί η αντίληψη της 
αναγκαίας, στην εποχή µας, δια βίου µάθησης. 

Γι� αυτό το εκπαιδευτικό µας σύστηµα δεν µπορεί πια να πορεύεται στις συντεταγµένες του παρα-
δοσιακού γνωσιοκεντρικού σχολείου, της αποσπασµατικότητας και της παθητικής απόκτησης των 
γνώσεων. Αντίθετα, το σχολείο πρέπει να είναι µαθητοκεντρικό, βιωµατικό και δηµιουργικό µε όλους 
τους συντελεστές του (διδάσκοντες και διδασκοµένους) συµµέτοχους, χώρος µάθησης, χαράς και ζω-
ής και όχι µόνο στερεότυπης διδασκαλίας. 

Για να επιτευχθεί µια τέτοια προσέγγιση, σύγχρονη και αναγκαία, για να αρχίσουµε να «συλλαβί-
ζουµε» τα περί ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και της φαντασίας, της συλλογικής προσπάθειας, της 
δηµιουργικής και πρωτοβουλιακής δράσης, απαιτούνται αλλαγές στα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπου-
δών (Α.Π.Σ.), στην οργάνωση του σχολικού χρόνου, στη συγγραφή νέων βιβλίων και στην παραγωγή 
καταλληλότερου γενικά εκπαιδευτικού υλικού. Αναµφίβολα η ποικιλότροπη στήριξη του µαχόµενου 
εκπαιδευτικού είναι εξίσου αναγκαία για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήµατος. 

Για το σκοπό αυτό το Π.Ι. επεξεργάσθηκε τη σύνταξη του ∆ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προ-
γραµµάτων Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.), εισάγοντας τη διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης. Η καινοτόµος 
αυτή προσπάθεια, που αναπροσαρµόζει τους στόχους και τις µεθόδους της διδασκαλίας, δοµεί ταυτό-
χρονα το περιεχόµενο των διδασκόµενων αυτοτελών µαθηµάτων στη βάση µιας ισόρροπης οριζόντιας 
και κάθετης κατανοµής της διδασκόµενης ύλης. Με τον τρόπο αυτό προωθείται η διασύνδεση γνωστι-
κών αντικειµένων µέσα από τις κατάλληλες προεκτάσεις των διδασκόµενων θεµάτων, η σφαιρική ανά-
λυση βασικών εννοιών και προβάλλεται η παράµετρος της διαθεµατικής προσέγγισης της γνώσης στη 
σχολική πράξη, διαδικασία που ενισχύει γενικότερα τη γενική παιδεία.  

Με το προτεινόµενο ∆.Ε.Π.Π.Σ. η επιδιωκόµενη αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης επι-
χειρείται µέσα από τη διαθεµατική οργάνωση του περιεχοµένου των διδακτικών αντικειµένων, τις διε-
ρευνητικές και ολιστικές διδακτικές προσεγγίσεις διδασκαλίας και την προτυποποίηση συγγραφής νέ-
ων βιβλίων, τα οποία θα ανταποκρίνονται στις αρχές της διαθεµατικότητας και στο σεβασµό της προ-
σπάθειας του µαθητή. Γι� αυτό τα νέα βιβλία θα πρέπει να είναι ελκυστικά και ως προς το περιεχόµενο, 
επικαιροποιώντας την αξιόλογη γνώση και ως προς την αισθητική τους, αλλά και ως προς το µέγεθός 
τους.  

Στο πλαίσιο του ∆.Ε.Π.Π.Σ. το Π.Ι. προτείνει και την εισαγωγή της καινοτόµου δράσης «Ευέλικτη 
Ζώνη» για το Νηπιαγωγείο, το ∆ηµοτικό και το Γυµνάσιο, µια εκπαιδευτική πράξη που ουσιαστικο-
ποιεί, σε προχωρηµένο βαθµό, τη διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης και υποστηρίζεται από ειδικά 
διαµορφωµένο εκπαιδευτικό υλικό. Σε ορισµένες τάξεις (ΣΤ΄ ∆ηµοτικού και Γ΄ Γυµνασίου) εισάγεται 
επίσης και το πολυθεµατικό βιβλίο � φάκελος, το οποίο περιέχει πολλά θέµατα που ενδιαφέρουν άµε-
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σα την καθηµερινότητα του µαθητή και τον βοηθούν να κατανοήσει περισσότερο την περίπλοκη ζωή 
της εποχής µας. Το ∆.Ε.Π.Π.Σ. µε τα συνακόλουθα Α.Π.Σ. και την Ευέλικτη Ζώνη θα συµβάλουν ου-
σιαστικά στην ισχυροποίηση του σχολικού παιδαγωγικού περιβάλλοντος που βάλλεται στην εποχή 
µας από ποικίλα εξωσχολικά µηνύµατα τα οποία εισέρχονται στο σχολείο χωρίς, πολλές φορές, το 
κατάλληλο παιδαγωγικό εισιτήριο και ηχούν σαν παραπλανητικές σειρήνες.  

Το ∆.Ε.Π.Π.Σ. και τα σχετικά Α.Π.Σ., που παρουσιάζονται σε τρεις τόµους, είναι απόρροια της ανα-
θεώρησης-βελτίωσης της αρχικής πρότασης του Π.Ι. τόσο από την εσωτερική αξιολόγηση όσο και από 
την ανατροφοδότηση που προήλθε από τις παρατηρήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας. Οι εν λόγω 
παρατηρήσεις προέκυψαν από το διάλογο του ΥπΕΠΘ δια του Π.Ι. µε τους µαχόµενους εκπαιδευτι-
κούς, τα στελέχη της εκπαίδευσης και τις επιστηµονικές ενώσεις, µε βάση την επίσηµη πρόταση του 
ΥπΕΠΘ (Φ.Ε.Κ.1366/τ.Β�/18-10-2001, 1373/τ.Β�/18-10-2001, 1374/τ.Β�/18-10-2001, 1375/τ.Β�/18-10-
2001, 1376/τ.Β�/18-10-2001).  

Η ανά χείρας πρόταση είναι αποτέλεσµα πολύµηνης, κοπιαστικής και συνεργατικής προσπάθειας 
του συνόλου σχεδόν των µελών του προσωπικού του Π.Ι. (Αντιπροέδρων, Συµβούλων, Παρέδρων, 
αποσπασµένων εκπαιδευτικών και γραµµατέων), στους οποίους εκφράζω τις θερµές ευχαριστίες µου, 
που άντεξαν στις εξαντλητικές πιέσεις µου, εργάστηκαν αποτελεσµατικά και συνεργάστηκαν άριστα, 
αναδεικνύοντας τη δυναµική που το Π.Ι. διαθέτει. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται σε όσους Αντι-
προέδρους του Π.Ι. συνέβαλαν στην υλοποίηση της προσπάθειάς µας, σε όσους Συµβούλους και Πα-
ρέδρους του Π.Ι. σήκωσαν περισσότερο βάρος καθώς και σε όλους τους εξωτερικούς ειδικούς επιστή-
µονες που διάβασαν τα κείµενά µας και έκαναν εποικοδοµητικές παρατηρήσεις. Θερµές ευχαριστίες 
εκφράζονται επίσης και προς την ηγεσία του ΥπΕΠΘ, ιδιαίτερα προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων κ. Π. Ευθυµίου, που αγκάλιασε το όραµά µας και συνέβαλε στην ολοκλήρωση της 
προσπάθειάς µας για µια καλύτερη ποιοτική υποχρεωτική εκπαίδευση. 

Οι προσπάθειες που έγιναν και οι επιµέρους προτάσεις µας (∆.Ε.Π.Π.Σ., Α.Π.Σ., Ευέλικτη Ζώνη, 
Πολυθεµατικό βιβλίο) δεν είναι αποσπασµατικές, αλλά οριοθετούν µία εν πολλοίς ολιστική προσαρµο-
στική διαδικασία του εκπαιδευτικού συστήµατος στο χώρο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, µια σοβα-
ρή αλλαγή της φιλοσοφίας της εκπαιδευτικής πράξης µε αδιαπραγµάτευτο στόχο την ποιότητα της 
εκπαίδευσης. Είναι αυτονόητο ότι η επιτυχία υλοποίησης της πρότασης θα εξαρτηθεί από τη συµβολή 
και τη στήριξη όλων των συντελεστών της εκπαίδευσης και των επιστηµονικών και κοινωνικών φορέ-
ων που άµεσα ή έµµεσα συµµετέχουν στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. Η εν λόγω προσπάθεια βρίσκεται 
σε αρµονία και µε τους στόχους του Συµβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελτίωση 
της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων εκπαίδευσης και αντανακλά µια συγκε-
κριµένη πρόταση προσαρµοσµένη στις ιδιαιτερότητες της χώρας µας.  

Μέσα λοιπόν από το προτεινόµενο ∆.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ. επιδιώκουµε και ελπίζουµε ότι ο µα-
θητής θα «εφοδιαστεί» µε τον κατάλληλο «µορφωτικό µανδύα» για να αντιµετωπίζει επιτυχέστερα τις 
«µπόρες της ζωής», διαµορφώνοντας ο ίδιος το δικό του κοσµοείδωλο, τη δική του κοσµοαντίληψη για 
τον κόσµο που θα ζήσει και πρέπει να αγαπήσει, τη δική του προσέγγιση στο πάντα ζητούµενο ευ ζην. 
Αυτή πρέπει να είναι και η απάντηση της χώρας µας στην κοινωνία της γνώσης, της πληροφορίας και 
της τεχνογνωσίας, στην επιδιωκόµενη κοινωνία της ποιότητας, στην πρόκληση του ευρωπαϊκού γίγνε-
σθαι. 

 
 ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ν. ΑΛΑΧΙΩΤΗΣ 

Πρόεδρος του Π.Ι. 
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ΑΑ΄́::  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ    

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι ποικίλες κοινωνικές, πολιτικές, οικονοµικές και πολιτισµικές συνθήκες της εποχής µας έχουν ως 
κύριο χαρακτηριστικό τη ρευστότητα, η οποία επιτείνεται από τη ραγδαία επιστηµονική και τεχνολογική 
ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό ο άλλοτε αδιαµφισβήτητος ρόλος του σχολείου, ως βασικού κοινωνικού 
θεσµού, στο θέµα της παροχής γνώσεων και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, φαίνεται να υπόκειται σε κά-
ποια αποδυνάµωση, για το λόγο ότι οι συνθήκες διαµόρφωσης των γνωστικών δεδοµένων είναι πολύ-
τροπες και πολυποίκιλες. Επιπλέον, η σηµερινή πραγµατικότητα διαµορφώνει ένα νέο πλαίσιο µορ-
φωτικών και κοινωνικών αναγκών για το κάθε άτοµο, κυρίως όσον αφορά την αναζήτηση, απόκτηση, 
διαχείριση και αξιοποίηση της νέας γνώσης. 

Η ραγδαία και συνεχής αύξηση της γνώσης και της πληροφορίας, παρά τις ευκαιρίες που µας πα-
ρέχει και την πρόοδο που σηµατοδοτεί, εµπεριέχει και τον κίνδυνο διεύρυνσης των κοινωνικών ανισο-
τήτων. Για το λόγο αυτό, η διασφάλιση δυνατότητας πρόσβασης όλων στην πληροφορία και τη γνώση 
επιβάλλει την αναγκαιότητα παροχής ίσων ευκαιριών µάθησης. Επιπρόσθετα, οι συνεχείς ανακαλύ-
ψεις και καινοτοµίες στα διάφορα πεδία της επιστήµης και της τεχνολογίας επιφέρουν συνεχή αναθε-
ώρηση της γνώσης, γεγονός που εξαναγκάζει τόσο τα άτοµα όσο και τις κοινωνίες να υιοθετούν πρα-
κτικές δια βίου µάθησης. 

Ταυτόχρονα, τα φαινόµενα της διεθνοποίησης του πολιτισµού και της παγκοσµιοποίησης της οικο-
νοµίας, σε συνδυασµό µε τη «µείωση» των αποστάσεων συντελούν στη δηµιουργία κοινωνικού περι-
βάλλοντος µε ποικιλία πολιτισµικών, γλωσσικών, εθνοτικών και κοινωνικοοικονοµικών χαρακτηριστι-
κών. Γι΄ αυτό πρέπει να ελαχιστοποιηθεί αφενός το πιθανό ενδεχόµενο της επιβολής ενός µονοδιά-
στατου πολιτισµικού µοντέλου και αφετέρου η ενίσχυση φαινοµένων ξενοφοβίας και ρατσισµού. 

Στο νέο αυτό περιβάλλον που διαµορφώνεται, θεωρείται αναγκαία η υιοθέτηση προτύπων συµπε-
ριφοράς που χαρακτηρίζονται από σεβασµό στις πνευµατικές και ανθρωπιστικές αξίες. Γι� αυτό, το 
σχολείο καλείται να συµβάλλει πρωτίστως στη διαµόρφωση προσωπικοτήτων µε στέρεες ηθικές αρχές 
και ισχυρή αυτοαντίληψη και να δώσει βαρύτητα στην ικανοποίηση του συνόλου των συναισθηµατικών 
και νοητικών αναγκών και ενδιαφερόντων του µαθητή. 

Το εκπαιδευτικό σύστηµα αναµφισβήτητα αποτελεί βασικό θεσµό που συµβάλλει στη διαµόρφωση 
της προσωπικότητας του µαθητή και την αρµονική ένταξή του στην κοινωνία. Καθίσταται ωστόσο επι-
τακτική η ανάγκη να ενισχυθούν αποτελεσµατικά οι µαθησιακές και κοινωνικοποιητικές λειτουργίες του 
σχολείου, ώστε να διαµορφωθεί ένα ισχυρό σχολικό παιδαγωγικό περιβάλλον. Κατά συνέπεια, είναι 
απαραίτητος ένας εκπαιδευτικός σχεδιασµός, µε έναρξη από την υποχρεωτική εκπαίδευση και υπό το 
πρίσµα των νέων δεδοµένων αλλά και των επιθυµητών επιδιώξεων. Ο σχεδιασµός αυτός πρέπει να 
οδηγεί στη διαµόρφωση ενός εκπαιδευτικού συστήµατος το οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται στη δυ-
ναµική των καιρών και να απαντά στις προκλήσεις της εποχής µας, καθώς η βασική διαµόρφωση του 
ισχύοντος εκπαιδευτικού συστήµατος που ξεκίνησε µε τη συµβολή του εκπαιδευτικού οµίλου (∆ελµού-
ζος, Γληνός, Τριανταφυλλίδης) στις αρχές του περασµένου αιώνα και κορυφώθηκε τη δεκαετία του 
1960 µε τον Ε. Παπανούτσο απαιτεί γενναίες προσαρµοστικές αλλαγές. Προς την κατεύθυνση αυτή 
θεωρείται αναγκαίο να προωθηθούν: 
α. η εξασφάλιση συνθηκών που επιτρέπουν στο µαθητή να αναπτύξει την προσωπικότητα του µε ι-
σχυρή αυτοαντίληψη, συναισθηµατική σταθερότητα, κριτική και διαλεκτική ικανότητα καθώς και θετι-
κή διάθεση για συνεργασία και αυτενέργειαú µια προσωπικότητα υπεύθυνη, δηµοκρατική και ελεύ-
θερη, µε κοινωνικές και ανθρωπιστικές αρχές, χωρίς θρησκευτικές και πολιτισµικές προκαταλήψεις, 

β. η δηµιουργία συνθηκών που παρέχουν σε κάθε άτοµο τη δυνατότητα της δια βίου ανανέωσης γνώ-
σεων και δεξιοτήτων, 

γ. η καλλιέργεια της ικανότητας κάθε ατόµου για κριτική προσέγγιση των νέων τεχνολογιών της πλη-
ροφορίας και της επικοινωνίας,  

δ. η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής µέσα από την παροχή ίσων ευκαιριών και την καλλιέργεια κοι-
νών στάσεων και αξιών, 

ε.  η καλλιέργεια της συνείδησης του ευρωπαίου πολίτη µε την ταυτόχρονη διατήρηση της εθνικής µας 
ταυτότητας και της πολιτισµικής µας αυτογνωσίας και  

στ. Η ανάπτυξη πνεύµατος συνεργασίας και συλλογικότητας.  
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Εξάλλου ανάλογος είναι και ο προσανατολισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση. Η 
διαφύλαξη της δηµοκρατικότητας του πολιτικού βίου, της ελευθερίας, της ανεξιθρησκίας, της αλληλεγ-
γύης, της συλλογικότητας, του διεθνισµού, της δικαιοσύνης, του πολιτισµού, της εργασίας, της πνευ-
µατικής καλλιέργειας και της κοινωνικής συνοχής σε ανοιχτές πλουραλιστικές κοινωνίες, πλαισιώνουν 
τον κοινό µελλοντικό σκοπό της Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης. 

Ο σκοπός αυτός αποτελεί κοινή επιδίωξη για την ανάπτυξη της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής 
των επί µέρους ευρωπαϊκών χωρών, λαµβανοµένου, βέβαια, υπόψη ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα κά-
θε χώρας διακρίνεται και καθορίζεται από τα στοιχεία εκείνα που ανταποκρίνονται στις εθνικές και τις 
άλλες ιδιαιτερότητες της κοινωνίας της. Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό, και µε γνώµονα την αναγκαιότητα 
ανάπτυξης της ποιότητας της εκπαίδευσης, πρέπει να ενταχθεί και το δικό µας εκπαιδευτικό σύστηµα 
µε τις κατάλληλες προσαρµογές, που θα το καταστήσουν περισσότερο ποιοτικό, περισσότερο δυναµι-
κό, περισσότερο αποτελεσµατικό. 

 
2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να διαµορφώνει συνθήκες που προάγουν τις αξίες της δηµοκρα-
τίας, του σεβασµού των ανθρώπινων δικαιωµάτων, της ειρήνης και της ελευθερίας. Με την εκπαίδευ-
ση επιδιώκεται η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του µαθητή και η επιτυχής κοινωνική έ-
νταξή του, αφενός µέσα από τη συγκρότηση και αποδοχή κοινών αξιών και αφετέρου µε την ανάπτυξη 
νοητικών, συναισθηµατικών και ψυχοκινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Με την έννοια αυτή ο µα-
θητής καθίσταται ικανός να αντιµετωπίζει µε επιτυχία προβλήµατα και επιπλέον να διαµορφώνει άπο-
ψη και να λειτουργεί ως υπεύθυνος και ενεργός πολίτης σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο και απαιτητικό 
κοινωνικό περιβάλλον. Κύριοι άξονες αυτής της προσπάθειας θα πρέπει να είναι: 
α. η παροχή γενικής παιδείας, 
β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του µαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, 
γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων µάθησης για όλους τους µαθητές, 
δ. η ενίσχυση της πολιτισµικής και γλωσσικής ταυτότητας στο πλαίσιο µιας πολυπολιτισµικής κοινωνί-
ας, 

ε. η ευαισθητοποίηση για την αναγκαιότητα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και η υιοθέτηση 
ανάλογων προτύπων συµπεριφοράς, 

στ. η προετοιµασία για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας, 
ζ. η φυσική, ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη και 
η. η ευαισθητοποίηση σε θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, παγκόσµιας ειρήνης και η διασφάλιση της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

α) Η παροχή γενικής παιδείας 
Η γενική παιδεία πρέπει να στοχεύει στην εξασφάλιση ισορροπίας µεταξύ των ανθρωπιστικών / 

κοινωνικών και των θετικών / τεχνολογικών κατευθύνσεων, ώστε να διασφαλίζεται η αρµονική φυσική, 
πνευµατική, ηθική, αισθητική, και συναισθηµατική ανάπτυξη των µαθητών. Η γενική παιδεία πρέπει 
επίσης: 
i) να συµβάλλει στην ανάδειξη και καλλιέργεια των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων και δεξιοτήτων κάθε µα-
θητή,  
ii) να του εξασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ποικίλες πηγές πληροφόρησης και αξιοποίησης 
της πληροφορίας για οποιοδήποτε θέµα, 
iii) να καλλιεργεί την ικανότητα κριτικής ερµηνείας και ατοµικών επιλογών σύµφωνα µε τις προσωπικές 
αξίες και ανάγκες, 
iv) να καλλιεργεί την ικανότητα έκφρασης των σκέψεων και των απόψεων, µε την ανάπτυξη πνευµατι-
κών, κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων και 
iv) να καθιστά τους µαθητές ικανούς να συνεργάζονται µε άλλα άτοµα για την επίτευξη κοινών στόχων 
αλλά και να ενεργούν υπεύθυνα.  

Επιπλέον, µε δεδοµένη τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και τη συνεχώς αυξανόµενη αξιο-
ποίησή της στον προσωπικό αλλά και στον εργασιακό χώρο, η σχολική εκπαίδευση οφείλει να δη-
µιουργήσει συνθήκες οι οποίες θα επιτρέπουν σε κάθε µαθητή να κατανοεί το ρόλο των νέων τεχνολο-
γιών, να τις χρησιµοποιεί και να τις αξιοποιεί µε επάρκεια, αλλά και να βελτιώνει συνεχώς την ικανότη-
τά του για πρόσβαση σ΄ αυτές. 

Η νέα κατάσταση, όπως είναι επόµενο, προβάλλει επιτακτικά την ανάγκη παροχής υψηλού επιπέ-
δου σχολικής εκπαίδευσης. Η γενική παιδεία θα πρέπει να συµβάλλει όχι στη συσσώρευση και απο-
µνηµόνευση έτοιµων γνώσεων, αλλά στην ευρύτερη εξοικείωση µε βασικά στοιχεία των διαφόρων 
γνωστικών αντικειµένων και στην ανάπτυξη γνωστικών και µεταγνωστικών δεξιοτήτων που εξασφαλί-
ζουν τη δυνατότητα κατανόησης και ερµηνείας εννοιών, φαινοµένων και διαδικασιών. Με τον τρόπο 
αυτό παρέχεται στους µαθητές η αξιόλογη γνώση και, µέσα από διαθεµατικές προεκτάσεις, προωθεί-



 

 7 

ται η διασύνδεσή της µε την καθηµερινή ζωή. Έτσι, διευκολύνεται η διαδικασία αναζήτησης και προα-
γωγής της γνώσης. 

β) Η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του µαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του  
Είναι φανερό ότι η εκπαίδευση πρέπει να χαρακτηρίζεται από θεµατική ευρύτητα και να υποστηρί-

ζει ενεργητικές και συµµετοχικές µεθόδους προσέγγισης της γνώσης, ώστε να εξασφαλίζεται το απα-
ραίτητο γνωστικό υπόβαθρο και τα εργαλεία εκείνα που θα βοηθούν το κάθε άτοµο να ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες για εξειδίκευση, όπως υπαγορεύουν οι εξελίξεις του παρόντος και οι προοπτικές του µέλ-
λοντος. 

Ο µαθητής θα πρέπει να µάθει στο σχολείο κυρίως «πώς να µαθαίνει», ώστε να προσεγγίζει ενερ-
γητικά και δηµιουργικά την παρεχόµενη γνώση. Το σχολείο θα πρέπει επίσης να µάθει στον µαθητή 
«πώς να πράττει», ώστε να µπορεί να εφαρµόζει στην καθηµερινή του ζωή, στην κοινωνική του δρα-
στηριότητα αλλά και στην επαγγελµατική του ενασχόληση, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά. 
Μ� αυτόν τον τρόπο, και µε την προϋπόθεση ότι θα τεθούν νέες βάσεις για µια πιο ουσιαστική σύνδεση 
της σχολικής εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας, τα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών (Α.Π.Σ.) θα 
συµβάλλουν, µεταξύ των άλλων, και στην αντιµετώπιση της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισµού και 
κάθε µορφής κοινωνικής παθογένειας.  

Στη σύγχρονη κοινωνία εµφανίζεται ένα πλήθος από διαφορετικές επιλογές σε όλους τους τοµείς 
της ανθρώπινης δραστηριότητας, µε νέα επαγγέλµατα, νέους κλάδους στην επιστήµη και στην τεχνο-
λογία, νέες τάσεις στην τέχνη, νέες δυνατότητες στη διάθεση του ελεύθερου χρόνου. Ένα σύγχρονο 
και αποτελεσµατικό εκπαιδευτικό σύστηµα θα πρέπει να λειτουργεί µε τρόπο που να ευνοείται η ανά-
δειξη των ενδιαφερόντων κάθε µαθητή και η ενθάρρυνση των κλίσεών του. Στη διαδικασία αυτή κρίσι-
µο στοιχείο είναι η κατάλληλη προσαρµογή των Α.Π.Σ., του διδακτικού υλικού και των µεθοδολογικών 
προσεγγίσεων.  

γ) Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων µάθησης για όλους τους µαθητές  
Η παροχή ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων µάθησης αποτελεί βασική αρχή της δηµοκρατικής κοι-

νωνίας, ώστε το εκπαιδευτικό σύστηµα να διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία άµβλυνσης 
των κοινωνικών ανισοτήτων. Η ισότητα στην παρεχόµενη σχολική εκπαίδευση πρέπει να εξασφαλίζε-
ται για όλους τους µαθητές και ιδιαίτερα για αυτούς που ανήκουν σε «µειονότητες», καθώς και για τους 
µαθητές µε αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ώστε να προστατεύονται από τον κοινωνικό 
αποκλεισµό και την ανεργία. Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στη µάθηση δεν θα πρέπει να ερµηνεύεται 
ως σύνολο οµοιόµορφων εκπαιδευτικών παροχών που οδηγούν σε οµοιόµορφες διαδικασίες και συ-
µπεριφορές. Τα άτοµα που αντιµετωπίζουν εµπόδια από τη φύση, την κοινωνία, τις εκάστοτε συνθή-
κες, όπως τα άτοµα µε αναπηρίες (Άτοµα µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Α.Μ.Ε.Α.) αλλά και τα 
άτοµα µε ιδιαίτερα ταλέντα και ικανότητες θα πρέπει να έχουν ίσες και κατάλληλες, κατά περίπτωση, 
ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση. 

δ) Η ενίσχυση της πολιτισµικής και γλωσσικής ταυτότητας στο πλαίσιο µιας πολυπολιτισµικής 
κοινωνίας 
Η ελαχιστοποίηση των αποστάσεων και η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας, µε τις νέες δυνατότη-

τες επικοινωνίας και ανταλλαγής πολιτιστικών αγαθών, εντάσσει τα άτοµα σε ένα πολυπολιτισµικό 
περιβάλλον. Η χώρα µας, ως πλήρες και ισότιµο µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να προωθεί 
την ανάπτυξη σε όλους τους τοµείς µέσα από την αµοιβαία κατανόηση και συνεργασία µε τους άλλους 
ευρωπαϊκούς λαούς. Επιπλέον, όπως συµβαίνει µε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, η σύνθεση της ελ-
ληνικής κοινωνίας µεταβάλλεται συνεχώς, εµπλουτιζόµενη µε άτοµα και φορείς διαφορετικών γλωσσι-
κών και πολιτισµικών παραδόσεων, µε αποτέλεσµα την αύξηση της πολιτισµικής ποικιλότητας, κατά-
σταση που µπορεί να θεωρηθεί υγιής υπό το πρίσµα της αναζωογόνησης των κυρίαρχων παραδόσε-
ων. Η πραγµατικότητα αυτή επιβάλλει στον κάθε πολίτη να αποδέχεται και να σέβεται την πολιτισµική 
ετερότητα των συµπολιτών του, ώστε όλοι να ζουν αρµονικά σε ένα περιβάλλον πολιτισµικής, εθνικής 
και γλωσσικής πολυµορφίας. Η κατάσταση αυτή απαιτεί την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, δεξιο-
τήτων επικοινωνίας, συνεργασίας και συµµετοχής όλων στις σύγχρονες κοινωνικές εξελίξεις. Για την 
οµαλή κοινωνική ένταξη κάθε ατόµου απαιτείται η ανάπτυξη της ικανότητας «επικοινωνίας» µε το κοι-
νωνικό του περιβάλλον, τόσο µέσα από τη γνώση της µητρικής του γλώσσας, αλλά και άλλων γλωσ-
σών, όσο και µέσα από την ενηµέρωσή του για την ιστορία και την πολιτισµική παράδοση όχι µόνο της 
δικής του αλλά και των άλλων εθνικών, θρησκευτικών και πολιτισµικών οµάδων. Απαραίτητη είναι, 
επίσης, η ανάπτυξη της ικανότητας κάθε ατόµου να εργάζεται σε οµάδες και να αξιοποιεί τις γνώσεις 
και τις δεξιότητές του για την επίτευξη συλλογικών στόχων.  

Για την επίτευξη, εποµένως, αρµονικής κοινωνικής ένταξης και συµβίωσης, είναι απαραίτητο κάθε 
άτοµο να µάθει να συµβιώνει µε τους άλλους, σεβόµενο τον πολιτισµό και τη γλώσσα τους. Ταυτόχρο-
να, όµως, πρέπει να διατηρεί την εθνική και πολιτισµική του ταυτότητα µέσα από την ανάπτυξη της 
εθνικής, πολιτιστικής, γλωσσικής και θρησκευτικής αγωγής. Εξάλλου, αποτελεί θέση όλων των χωρών 
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της Ε.Ε. η προστασία της ιδιαίτερης φυσιογνωµίας της εθνικής εκπαίδευσης και η αποδοχή των εθνι-
κών ποικιλοµορφιών και, συνεπώς, των στοιχείων εκείνων, τα οποία συµβάλλουν στη διαµόρφωση 
της εθνικής και πολιτισµικής ταυτότητας του µαθητή � αυριανού πολίτη.  

ε) Η ευαισθητοποίηση για την αναγκαιότητα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και η 
υιοθέτηση ανάλογων προτύπων συµπεριφοράς 
Με δεδοµένη την αµφίδροµη σχέση µεταξύ της κοινωνίας και της εκπαίδευσης, οι κοινωνικές ανά-

γκες προσδιορίζουν κατά βάση το περιεχόµενο της παρεχόµενης σχολικής εκπαίδευσης, ενώ ταυτό-
χρονα το εκπαιδευτικό σύστηµα συµβάλλει στην ανάπτυξη της κοινωνίας. Ειδικότερα, και σχετικά µε 
τη βελτίωση των συνθηκών του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της βιωσιµότητας του πλανήτη µας, 
οι κοινωνικές ανάγκες επιβάλλουν τη διαµόρφωση στάσεων και συµπεριφορών που δε θέτουν σε κίν-
δυνο την εξάντληση των φυσικών πόρων, οι οποίοι προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών των 
επόµενων γενεών. 

Η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί αδιαµφισβήτητη πρόταση για την εξασφάλιση της ευηµερίας σε 
ολόκληρο τον πλανήτη, µέσα από την προστασία και τη διατήρηση της ισορροπίας του περιβάλλο-
ντος. Η πρόταση αυτή απαιτεί τον επαναπροσδιορισµό των αναγκών του ατόµου και των κοινωνικών 
οµάδων, γεγονός που επιβάλλει, µε τη σειρά του, επαναπροσδιορισµό του συστήµατος αξιών που 
έχουµε υιοθετήσει µέχρι σήµερα ως άτοµα και ως κοινωνίες. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, 
απαιτείται κατάλληλη παιδεία, την οποία κυρίως το σχολείο µπορεί να εξασφαλίσει για όλους τους 
µαθητές � αυριανούς πολίτες, ευαισθητοποιώντας τους στο θέµα της σωστής διαχείρισης των 
φυσικών πόρων, µε στόχο την ακύρωση κάθε κερδοσκοπικής προσπάθειας που θέτει σε 
µακροπρόθεσµο κίνδυνο το φυσικό περιβάλλον το οποίο σαφώς επηρεάζεται από τον παρονοµαστή 
της ανεξέλεγκτης παγκοσµιοποίησης.   
 

στ) Η προετοιµασία για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινω-
νίας 
Οι νέες τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας µπορούν να αποτελέσουν πολύτιµα εργαλεία 

για την απόκτηση γνώσης, για την προαγωγή της εξατοµικευµένης εκπαίδευσης και για την εξασφάλι-
ση της δια βίου µάθησης. Η εισαγωγή και χρήση τους όµως στην εκπαιδευτική πράξη δεν θα πρέπει 
να αντιµετωπιστεί υπό το πρίσµα ενός απλού τεχνολογικού εκσυγχρονισµού ως αυτοσκοπού. Θα 
πρέπει να γίνει µε παιδαγωγικές προϋποθέσεις οι οποίες θα εξασφαλίσουν την ανθρωπιστική παιδεία 
για την κοινωνία που οραµατιζόµαστε.  

Έτσι ο µαθητής θα προσεγγίσει κριτικά τόσο την «κοινωνία της πληροφορίας» όσο και την «κοι-
νωνία της γνώσης». Για την επιτυχία αυτού του σκοπού, δεν αρκεί µόνο ο εξοπλισµός των σχολείων 
µε την απαραίτητη τεχνολογική υποδοµή, αλλά κυρίως η εφαρµογή νέας παιδαγωγικής στρατηγικής 
και η ανάπτυξη κατάλληλων προγραµµάτων πληροφορικής για την υποστήριξη όλων των γνωστικών 
αντικειµένων. Τα σύγχρονα εκπαιδευτικά µέσα, προϊόντα των τεχνολογιών πληροφορικής, συµβάλ-
λουν στην αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας, εφόσον χρησιµοποιούνται µε τον κατάλληλο τρόπο 
και την ανάλογη συχνότητα. Ο ρόλος και η αξία της χρήσης των σύγχρονων εκπαιδευτικών µέσων 
βρίσκονται βέβαια σε εκείνα τα χαρακτηριστικά που τα διαφοροποιούν από τα παραδοσιακά µέσα. Η 
ανάδειξη αυτού του ρόλου των σύγχρονων εκπαιδευτικών µέσων επιτυγχάνεται µε την προτροπή και 
καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Επιβάλλεται λοιπόν τα Α.Π.Σ. να προβλέπουν, όπου θεωρείται ανα-
γκαίο και εφικτό, και την εκπόνηση συνοδευτικού εκπαιδευτικού λογισµικού, µε σαφείς οδηγίες για την 
καλύτερη αξιοποίησή του. 

ζ) Η φυσική, ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη 
Σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον, µε εµφανή τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής ρευ-

στότητας, η φυσική, ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη του ατόµου και η πορεία του προς την αυτογνω-
σία απαιτούν ευρεία και διαρκή κοινωνική αλληλεπίδραση. Ο ρόλος του κοινωνικού περιβάλλοντος 
στη διαµόρφωση του ατόµου γίνεται πιο κρίσιµος σε περιόδους ραγδαίων µεταβολών. Κατά συνέπεια, 
οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι στάσεις του ατόµου, οι οποίες σχετίζονται µε τη διατήρηση και την ανά-
πτυξη της φυσικής και ψυχικής του υγείας, πρέπει να αποτελούν βασικό συστατικό στοιχείο της παι-
δείας κάθε µαθητή, ώστε αργότερα ως ενήλικας, να είναι υπεύθυνος για την ποιότητα τόσο της δικής 
ζωής όσο και αυτής του κοινωνικού συνόλου στο οποίο εντάσσεται. 
η) Η ευαισθητοποίηση σε θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, παγκόσµιας ειρήνης και η δια-
σφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

 
Το σχολείο πρέπει να αποτελεί χώρο υποδειγµατικής εφαρµογής των αρχών των ανθρωπίνων δι-

καιωµάτων, όπως είναι ο σεβασµός στον άλλο, η διασφάλιση της αξιοπρέπειας του κάθε ατόµου, η 
ελευθερία από κάθε µορφής διάκριση, η ελευθερία σκέψης κι έκφρασης, η συµµετοχή και η συνεργα-
σία. Η εκπαιδευτική διαδικασία σε όλο της το φάσµα πρέπει να συνιστά εφαρµογή του άρθρου 1 της 
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∆ιεθνούς Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού που ορίζει ότι πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και να 
διασφαλίζεται το «καλύτερο προς το συµφέρον του παιδιού». 

 
3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ (∆.Ε.Π.Π.Σ.) ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ (Α.Π.Σ.) 
Στο ∆.Ε.Π.Π.Σ. προτείνονται λύσεις στα θεωρητικά και πρακτικά προβλήµατα που αφορούν την 

επιλογή και οργάνωση της σχολικής γνώσης στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Στη διαδικασία αυτή 
λαµβάνεται υπόψη η ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα, όπως έχει διαµορφωθεί τόσο από άποψη 
δοµών όσο και από άποψη σκοπών και στόχων. Έτσι, στο ∆.Ε.Π.Π.Σ. διατηρούνται τα διακριτά µαθή-
µατα, αλλά ταυτόχρονα προωθούνται ποικίλοι τρόποι συσχέτισης της γνώσης σε δύο άξονες διαθεµα-
τικότητας, τον κατακόρυφο και τον οριζόντιο άξονα, όπως εξάλλου υποδηλώνεται και από τον προσ-
διορισµό του Πλαισίου Προγράµµατος Σπουδών ως ∆ιαθεµατικού (= οριζόντιος άξονας) και Ενιαίου (= 
κατακόρυφος άξονας). 

Το ∆.Ε.Π.Π.Σ. στηρίζεται στις βασικές αρχές και τους σκοπούς της αγωγής και της διδασκαλίας, µε 
τα οποία τίθεται το γενικό πλαίσιο και ορίζονται οι κατευθυντήριοι άξονες για τον προσδιορισµό του 
περιεχοµένου σπουδών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης. Τόσο το περιεχόµενο όσο και η διαδικασία επεξεργασίας των διαφόρων εννοιών και 
πληροφοριών, πρέπει να διασφαλίζει την εσωτερική συνοχή, τη συνέχεια και την ενιαία ανάπτυξη, τις 
διεπιστηµονικές θεωρήσεις και συσχετίσεις καθώς και τις διαθεµατικές προεκτάσεις. Τα στοιχεία αυτά 
περιλαµβάνονται στο ∆.Ε.Π.Π.Σ., για τη διαµόρφωση του οποίου ελήφθησαν υπόψη και οι σχετικές µε 
την εκπαίδευση διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας και των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι σκοποί του εκπαιδευτικού συστήµατος, για τη χώρα µας, ορίζονται από το Σύνταγµα (άρθρο 16, 
§2) ως εξής: «Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευµατι-
κή, επαγγελµατική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνεί-
δησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες». Σύµφωνα, εξάλλου, µε τον Ν. 
1566/85 (άρθρο 1, §1) για τη «∆οµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης» ορίζεται ότι «Σκοπός της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι να συµβάλλει 
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». Ο σκοπός αυτός εξειδικεύεται περαιτέ-
ρω µε επί µέρους στόχους που αναφέρονται στην εθνική ταυτότητα, τη θρησκευτική συνείδηση, την 
αγάπη για την ελευθερία και την καλλιέργεια της υπευθυνότητας και της δηµιουργικότητας. 

Εκτός από τις προαναφερθείσες σχετικές διατάξεις του Συντάγµατος, ορισµένες άλλες προβάλ-
λουν συγγενείς προς την σχολική εκπαίδευση αξίες. Συγκεκριµένα, το άρθρο 5Α του Συντάγµατος α-
ναφέρει ότι το δικαίωµα στην πληροφόρηση και το δικαίωµα της συµµετοχής στην κοινωνία της πλη-
ροφορίας προστατεύονται από το κράτος. Επίσης, στα άρθρα 16 και 24 του Συντάγµατος γίνεται ανα-
φορά στην ανάγκη προστασίας της τέχνης και των πολιτιστικών αγαθών και στο Ν. 2413/96 τίθεται το 
πλαίσιο αντιµετώπισης διαπολιτισµικών ζητηµάτων της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας η οποία, τις 
τελευταίες δεκαετίες δέχεται τις επιδράσεις της πολυπολιτισµικότητας. Επιπλέον, µε το Ν. 2525/98 ορί-
ζονται οι κατευθυντήριοι άξονες ανάπτυξης του Ενιαίου Πλαισίου και των επιµέρους Προγραµµάτων 
Σπουδών και µε το Ν. 2817/00 προσδιορίζεται το πλαίσιο για την εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρίες 
(ΑΜΕΑ). Τέλος, µε την ένταξη της χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναδύεται ως αναγκαιότητα η 
καλλιέργεια της συνείδησης του ευρωπαίου πολίτη, µε την ταυτόχρονη διατήρηση της εθνικής ταυτότη-
τας και της πολιτισµικής µας αυτογνωσίας. 

Οι γενικοί σκοποί της σχολικής εκπαίδευσης καθώς και οι αναδυόµενες από αυτούς αξίες προω-
θούνται µέσα από το περιεχόµενο και την επικαιροποίηση της αξιόλογης γνώσης, τις στάσεις, τις δε-
ξιότητες και τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα ∆.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. των διαφόρων γνωστικών 
αντικειµένων. Στο πλαίσιο αυτό, η καλλιέργεια π.χ. της εθνικής συνείδησης προϋποθέτει ότι οι µαθητές 
και αυριανοί πολίτες ενστερνίζονται την αξία της εθνικής ανεξαρτησίας, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα το 
ίδιο δικαίωµα σε όλους τους λαούς, όπως και τις αξίες της διεθνούς ειρήνης, της ασφάλειας και της 
συνεργασίας. Με την καλλιέργεια επίσης της θρησκευτικής συνείδησης οι µαθητές µπορούν να προ-
σεγγίζουν µε σεβασµό και χωρίς προκαταλήψεις, στερεότυπα και φανατισµούς, τις θρησκευτικές πε-
ποιθήσεις και παραδόσεις τόσο τις δικές τους όσο και των άλλων. Επιπλέον, η ηθική, πνευµατική, ε-
παγγελµατική και φυσική αγωγή των µαθητών συµβάλλει στη διαµόρφωση ολοκληρωµένων προσω-
πικοτήτων που αποδίδουν ιδιαίτερη σηµασία στην αξία της ανθρώπινης ζωής, των δικαιωµάτων του 
ανθρώπου αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος και επιδιώκουν καλύτερη ποιότητα ζωής. Η ελευθερία, 
ως αξία, αφορά τόσο το άτοµο όσο και το σύνολο. Με την ιδέα της ελευθερίας συνδέεται η ανάπτυξη 
της υπευθυνότητας του µαθητή ως ατόµου και αυριανού ελεύθερου και ενεργού πολίτη, η οποία, εκτός 
των άλλων, συµβάλλει στην εύρυθµη λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος και στην προώθηση 
της κοινωνικής δικαιοσύνης. 
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Το µοντέλο που κυριαρχεί στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα βασίζεται κυρίως στην αυτοτελή διδα-
σκαλία των διαφόρων γνωστικών αντικειµένων. Με αυτόν τον τρόπο όµως δεν είναι δυνατόν να εξα-
σφαλιστεί ταυτόχρονα η απαιτούµενη «εσωτερική συνοχή» και η «ενιαία οριζόντια ανάπτυξη των πε-
ριεχοµένων». Προς τούτο απαιτείται η κατά το δυνατόν οριζόντια διασύνδεση των Α.Π.Σ. των επιµέ-
ρους γνωστικών αντικειµένων. Οριζόντια διασύνδεση στο επίπεδο των Α.Π.Σ. σηµαίνει κατάλληλη ορ-
γάνωση της διδακτέας ύλης κάθε γνωστικού αντικειµένου, µε τρόπο που να εξασφαλίζεται η επεξερ-
γασία θεµάτων από πολλές οπτικές γωνίες, ώστε αυτά να «φωτίζονται πολυπρισµατικά» και να ανα-
δεικνύεται η γνώση και η σχέση της µε την πραγµατικότητα. Γι� αυτό πρέπει να αναζητηθούν, στο 
µέτρο του εφικτού, µέσα από τα Α.Π.Σ. και τη διδασκαλία, οι προεκτάσεις και οι συσχετίσεις εκείνες 
που έχουν τα εξεταζόµενα θέµατα των αυτοτελών µαθηµάτων στο πεδίο των επιστηµών, της τέχνης, 
της τεχνολογίας, αλλά και στη διαµόρφωση στάσεων και αξιών. 

Η γενικότερη αυτή προσέγγιση, δηλαδή η ∆ιαθεµατική Προσέγγιση, είναι ένας όρος γενικότερος 
του όρου διεπιστηµονικότητα, και δίνει τη δυνατότητα στον µαθητή να συγκροτήσει ένα ενιαίο σύνολο 
γνώσεων και δεξιοτήτων, µια ολιστική εν πολλοίς αντίληψη της γνώσης, που του επιτρέπει να διαµορ-
φώνει προσωπική άποψη για θέµατα των επιστηµών τα οποία σχετίζονται µεταξύ τους, καθώς και µε 
ζητήµατα της καθηµερινής ζωής. Με τον τρόπο αυτό, ο µαθητής µπορεί να διαµορφώσει το δικό του 
κοσµοείδωλο, τη δική του κοσµοθεωρία, τη δική του άποψη για τον κόσµο που πρέπει να γνωρίσει, να 
αγαπήσει και να ζήσει. Η διαθεµατική προσέγγιση υποστηρίζεται από µεθόδους ενεργητικής απόκτη-
σης της γνώσης, οι οποίες εφαρµόζονται κατά τη διδασκαλία κάθε γνωστικού αντικειµένου και εξειδι-
κεύονται στις διαθεµατικές δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της διδασκαλίας κάθε 
θεµατικής ενότητας. Η οργάνωση διαθεµατικών δραστηριοτήτων διευκολύνεται από τη διάχυση της 
διαθεµατικότητας στο κείµενο των σχολικών βιβλίων (όπου είναι εφικτό) µέσα από θεµελιώδεις έννοιες 
των διαφόρων επιστηµών, οι οποίες µπορούν να αποτελέσουν βασικούς κρίκους οριζόντιας διασύν-
δεσης των µαθηµάτων. Μερικές θεµελιώδεις έννοιες, που µπορεί να ονοµαστούν «διαθεµατικές» α) 
είναι κοινές σε πολλά γνωστικά αντικείµενα της ίδιας τάξης, β) εµφανίζονται συχνά σε γνωστικά αντι-
κείµενα διαφόρων τάξεων και γ) συµβάλλουν στην προώθηση στάσεων και αξιών που συνδέονται ά-
µεσα µε τους βασικούς σκοπούς της σχολικής εκπαίδευσης. Ο συνδυασµός τέτοιων εννοιών, µε την 
υιοθέτηση κατάλληλων πρακτικών, ενισχύει τη διαθεµατική προσέγγιση καθώς «φωτίζει» πολλαπλά το 
«πολυπρισµατικό» σχήµα του κοσµοειδώλου του µαθητή.  

Για παράδειγµα, η έννοια του συστήµατος σχετίζεται και µε την ολιστική θεώρηση της πραγµατικό-
τητας, η οποία γίνεται αντιληπτή ως σύνολο επιµέρους συστηµάτων τα οποία αλληλεπιδρούν µεταξύ 
τους. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα µέρη από τα οποία αποτελείται κάθε σύστηµα. Η έννοια του συστή-
µατος µπορεί να περιγραφεί «ως ένα σύνολο πραγµάτων του οποίου τα µέρη βρίσκονται µεταξύ τους 
σε στενή σχέση αλληλεπίδρασης, αλληλεξάρτησης κ.ά.» Στο πλαίσιο αυτό θεωρείται ότι οι µεταβολές 
οι οποίες επισυµβαίνουν σε ένα µέρος του συστήµατος αφοµοιώνονται από το ίδιο το σύστηµα µέσω 
ρυθµιστικών µηχανισµών που αποτρέπουν την κατάρρευσή του. Η έννοια του συστήµατος εµφανίζεται 
τόσο στις θετικές επιστήµες όσο και στις κοινωνικές. 

Η αφοµοίωση εκ µέρους των µαθητών αυτής της αντίληψης περί συστήµατος, εκτός των άλλων, 
µπορεί να συµβάλει στην προώθηση και εµβάθυνση συγκεκριµένων αξιών της εκπαίδευσης όπως π.χ. 
της εθνικής ανεξαρτησίας, της ζωής, του περιβάλλοντος, της δηµοκρατίας και της κοινωνικής δικαιο-
σύνης κ.ά. Έτσι, για παράδειγµα, θα γίνει κατανοητό ότι τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ύ-
παρξη του έθνους αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και εποµένως η εθνική ενότητα, η οποία θεωρείται α-
παραίτητη προϋπόθεση για την εθνική ανεξαρτησία, θα πρέπει να οικοδοµείται στη βάση της αρµονι-
κής αλληλεπίδρασης αυτών των στοιχείων, είτε πρόκειται για κοινωνικές οµάδες είτε για θεσµούς είτε 
για ιδέες. Επίσης, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το σύστηµα «ελληνικό έθνος» λειτουργεί σε διαρκή 
αλληλεπίδραση µε τα «συστήµατα των άλλων εθνών» και θα πρέπει να επιδιώκεται ώστε αυτή η αλ-
ληλεπίδραση να είναι αµοιβαία επωφελής. Ως µορφές αλληλεπίδρασης εννοούνται οι κάθε είδους σχέ-
σεις και ανταλλαγές σε κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτικό και πολιτισµικό επίπεδο.  

Το δηµοκρατικό πολίτευµα επίσης µπορεί να θεωρηθεί ως σύστηµα το οποίο λειτουργεί σύµφωνα 
µε ορισµένες διαδικασίες, που επενεργούν ως ρυθµιστικοί παράγοντες, µε τη συµβολή των οποίων 
συντίθενται διαφορετικές απόψεις, αποτρέπονται βίαιες συγκρούσεις και, µέσω αυτών, τελικά προω-
θείται το κοινό συµφέρον. Έτσι, η κατανόηση της έννοιας του συστήµατος, σε συνδυασµό µε αυτές της 
µεταβολής και της αλληλεπίδρασης, συµβάλλει θετικά στην κατανόηση της λειτουργίας της δηµοκρατί-
ας και προσφέρει τη δυνατότητα καλλιέργειας της υπευθυνότητας των µαθητών, ως αυριανών 
ενεργών πολιτών. 

Στο επίπεδο των φυσικών επιστηµών, η συστηµική αντίληψη της πραγµατικότητας θα βοηθήσει 
τους µαθητές να αντιληφθούν το φυσικό περιβάλλον ως υπερ-σύστηµα που απαρτίζεται από πολλά 
επιµέρους συστήµατα και διαθέτει (αυτο)ρυθµιστικούς µηχανισµούς οι οποίοι τίθενται σε λειτουργία µε 
την εµφάνιση ανισορροπιών. Μεταξύ των ανισορροπιών αυτών περιλαµβάνονται και κάποιες που 
µπορούν να αποβούν µοιραίες για τον ανθρώπινο πολιτισµό. Ως παράδειγµα τέτοιας ανισορροπίας 
αναφέρεται η διαφαινόµενη αλλαγή του κλίµατος από ανθρωπογενείς παρεµβάσεις (υπερθέρµανση 
του πλανήτη, καταστροφή του όζοντος, άνοδος της στάθµης των θαλασσών κ.λπ.). Γίνεται λοιπόν κα-
τανοητό ότι η συστηµική αντίληψη του φυσικού περιβάλλοντος από τους µαθητές θα αυξήσει την πε-
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ριβαλλοντική τους ευαισθησία και θα οξύνει την ικανότητά τους να αντιλαµβάνονται τις συνέπειες που 
έχουν οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες στον πλανήτη µας. 

Στο πλαίσιο της διαθεµατικής προσέγγισης, είναι δυνατή η υιοθέτηση δύο διαφορετικών, αλλά πα-
ράλληλων και συµπληρωµατικών, µεταξύ τους, στρατηγικών σχεδιασµού των Α.Π.Σ: 

α) Συγκρότηση ενιαίων ανεξάρτητων «διαθεµατικών» διδακτικών αντικειµένων / µαθηµάτων (π.χ. 
«Μελέτη του Περιβάλλοντος», «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή», «Ερευνώ το Φυσικό Κόσµο» κ.ά. 
στο ∆ηµοτικό σχολείο). Αυτό επιτυγχάνεται µε κατάλληλη οργάνωση της διδακτέας ύλης, που επι-
λέγεται από διάφορα επιστηµονικά πεδία, µε τρόπο ώστε, για κάθε θέµα που εξετάζεται, να ανα-
δεικνύονται η σχέση και τα σηµεία τοµής των δεδοµένων από τις διαφορετικές επιστήµες καθώς 
και η διασύνδεσή τους µε την καθηµερινή ζωή. 

β) Οριζόντια διασύνδεση των Α.Π.Σ. γνωστικών αντικειµένων που διδάσκονται αυτοτελώς σε µια 
βαθµίδα της σχολικής εκπαίδευσης.  

Αυτή επιτυγχάνεται: 

i) Με την παράλληλη ή διαδοχική, ανάλογα µε την περίπτωση, διδασκαλία εννοιών που προ-
βλέπεται να διδάσκονται στο πλαίσιο περισσότερων του ενός διαφορετικών µαθηµάτων, δηλαδή 
των θεµελιωδών διαθεµατικών εννοιών. Οι έννοιες αυτές και οι διαθεµατικές προεκτάσεις τους 
θα πρέπει να διαχέονται (όπου είναι εφικτό) και στο κείµενο των βιβλίων των επί µέρους µαθη-
µάτων, όπως προαναφέρθηκε, ώστε να εξασφαλίζεται, κατά τη διδασκαλία ενός θέµατος από τη 
σκοπιά µιας επιστήµης, η δυνατότητα αξιοποίησης γνώσεων και εµπειριών που έχει ήδη απο-
κτήσει ο µαθητής από τη διδασκαλία άλλου γνωστικού αντικειµένου. Έτσι επιτυγχάνεται η κατά 
το δυνατόν ολιστική προσέγγιση της γνώσης και η κατάκτησή της µέσα από κατάλληλες διασυν-
δέσεις. 

ii) Με την πραγµατοποίηση, στο πλαίσιο διαφορετικών µαθηµάτων, «διαθεµατικών» δραστηριο-
τήτων / εργασιών µε διαφορετικά θέµατα και περιεχόµενο, που λειτουργούν συµπληρωµατικά 
στην κατανόηση των θεµελιωδών διαθεµατικών εννοιών και οδηγούν στη δηµιουργία ενός ενιαί-
ου πλαισίου γνώσεων και δεξιοτήτων. Για την υλοποίηση αυτών των εργασιών πρέπει να αφιε-
ρώνεται συγκεκριµένος χρόνος, που µπορεί να κυµαίνεται στο 10% περίπου του συνολικού δι-
δακτικού χρόνου κάθε θεµατικής ενότητας. 

Για την αποτελεσµατική εφαρµογή των παραπάνω στρατηγικών, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
σκοποί της σχολικής εκπαίδευσης για κάθε βαθµίδα, η διατήρηση της αυτόνοµης διδασκαλίας κάθε 
διδακτικού αντικειµένου (µαθήµατος), και η υπάρχουσα εκπαιδευτική πραγµατικότητα, µε στόχο τη 
διαρκή ποιοτική αναβάθµισή της. Πρέπει να επισηµανθεί ότι, στον ενιαίο σχεδιασµό του εκπαιδευτικού 
συστήµατος, είναι απαραίτητη η ισότιµη παρουσία του Νηπιαγωγείου, δεδοµένου ότι αυτό αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο του σε κάθε σύγχρονη κοινωνία. Στο επίπεδο του Νηπιαγωγείου, το οποίο α-
ποτελεί σηµαντικό χώρο κοινωνικοποίησης του µαθητή, συνδυάζεται το παιχνίδι µε ευκαιρίες µάθη-
σης. Παράλληλα το Νηπιαγωγείο δίνει τη δυνατότητα έγκαιρου εντοπισµού και αντιµετώπισης πιθα-
νών ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του µαθητή.  

Στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση θα σφραγισθεί η σχέση του παιδιού µε τον εκπαιδευτικό θεσµό, µε 
τη γνώση και την παιδεία, µε την άµβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Στην εκπαιδευτική αυτή βαθ-
µίδα όπου ο µαθητής ειδικά των µικρών τάξεων αντιλαµβάνεται τον κόσµο γύρω του περισσότερο µε 
τις αισθήσεις του και µε βάση τη συγκεκριµένη σκέψη, κυρίαρχος στόχος είναι η οικοδόµηση βασικών 
εννοιών και αρχών καθώς και η ανάπτυξη θετικών στάσεων απέναντι στη διά βίου µάθηση, τη συνερ-
γασία και την υπευθυνότητα. Η επιδίωξη αυτή πρέπει να σχετίζεται µε τις ιδιαίτερες ανάγκες των µαθη-
τών, τις γνωστικές δοµές και το νοητικό τους επίπεδο. 

Για τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Γυµνάσιο) -που ο µαθητής βρίσκεται σε ηλικία κατά την οποία 
αναπτύσσεται η αφαιρετική σκέψη- θεωρείται αναγκαία η µελέτη αυτοτελών γνωστικών αντικειµένων, 
η οποία διευκολύνεται από τη σπειροειδή ανάπτυξη της διδακτέας ύλης. Παράλληλα µε την αυτοτελή 
διδασκαλία των επιµέρους γνωστικών αντικειµένων, κρίνεται σκόπιµο να διασφαλιστεί και η οριζόντια 
διασύνδεση των Α.Π.Σ., όπως αυτή έχει περιγραφεί προηγουµένως.  

Ιδιαίτερα για τους µαθητές µε αναπηρίες (Α.Μ.Ε.Α.), απαιτείται ο σχεδιασµός και η υλοποίηση Ε-
ξατοµικευµένων Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων (Ε.Ε.Π.) προσαρµοσµένων στις ιδιαιτερότητες και τα 
ενδιαφέροντά τους καθώς επίσης και εξειδικευµένη βοήθεια για την παρακολούθηση του σχολικού 
προγράµµατος, ανάλογα µε το εµπόδιο που αντιµετωπίζουν (π.χ. η τύφλωση απαιτεί προετοιµασία 
στην κινητικότητα και τον προσανατολισµό, η κώφωση απαιτεί ανάπτυξη της φυσικής προς το παιδί 
γλώσσας � της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.), η νοητική καθυστέρηση απαιτεί προετοιµα-
σία ως προς την κοινωνική προσαρµογή, κ.ο.κ.). 

Σε ό,τι αφορά τον προσδιορισµό του περιεχοµένου σπουδών για κάθε βαθµίδα, εκτός των άλλων, 
θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε να διασφαλίζεται η εσωτερική συνοχή και η προοδευτική ανάπτυξη 
των διαφόρων εννοιών. Η διδασκαλία των διαφόρων γνωστικών αντικειµένων θα πρέπει να οργανώ-
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νεται έτσι ώστε να εξυπηρετεί την επίτευξη στόχων που αφορούν την ανάπτυξη συγκεκριµένων δεξιο-
τήτων / ικανοτήτων. Ορισµένες δεξιότητες εµφανίζουν ιδιαίτερη συνάφεια µε κάποια «οµοειδή» γνω-
στικά αντικείµενα, ενώ άλλες διαχέονται σε περισσότερα γνωστικά αντικείµενα και γι� αυτό θεωρούνται 
απαραίτητες για την αποτελεσµατική µάθηση. Στη συνέχεια αναφέρονται δεξιότητες που µπορούν να 
χαρακτηριστούν ως διαθεµατικές ή οριζόντιες και γι� αυτό κρίνεται απαραίτητο τα Α.Π.Σ. όλων των 
γνωστικών αντικειµένων να περιλαµβάνουν συγκεκριµένους τρόπους προώθησής τους. Σπουδαιότε-
ρες από αυτές είναι: 

α) η δεξιότητα της επικοινωνίας (οµιλία, ακρόαση, ανάγνωση, γραφή, επιχειρηµατολογία, διάλογος 
κτλ.), 

β) η δεξιότητα της αποτελεσµατικής χρήσης των αριθµών και των µαθηµατικών εννοιών στην κα-
θηµερινή ζωή, 

γ) η δεξιότητα / ικανότητα χρήσης ποικίλων πηγών και εργαλείων πληροφόρησης και επικοινωνίας 
µε στόχο αφενός την εξεύρεση, ανάλυση, αξιολόγηση και παρουσίαση πληροφοριών και αφετέ-
ρου την προστασία από την «πληροφοριακή ρύπανση», 

δ) η δεξιότητα συνεργασίας µε άλλα άτοµα σε οµαδικές εργασίες, 
ε) η ικανότητα κριτικής επεξεργασίας πληροφοριών, αξιών και παραδοχών, 
στ) η ικανότητα της επίλυσης προβληµάτων µέσα από την καλλιέργεια των απαραίτητων δεξιοτή-
των και στρατηγικών σχεδιασµού, ελέγχου, ανατροφοδότησης και διορθωτικής παρέµβασης, 

ζ) η ικανότητα ορθολογικών επιλογών, σε ατοµικό και κοινωνικό επίπεδο, 
η) η ικανότητα διαχείρισης πόρων (φυσικών, οικονοµικών, κοινωνικών κ.ά.), 
θ) η ικανότητα της δηµιουργικής επινόησης, 
ι) η ικανότητα «ευαίσθητης αντίληψης της τέχνης» και η δηµιουργία τέχνης και 
ια) η αξιοποίηση γνώσεων και η υιοθέτηση αξιών κατάλληλων για τη διαµόρφωση προσωπικής 
άποψης στη λήψη αποφάσεων.  

 
Είναι αυτονόητο ότι ο σχεδιασµός για την εκπαίδευση οφείλει να είναι ενιαίος για όλες τις οµάδες 

των µαθητών. Στο πλαίσιο αυτό, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν. 2817/2000), ιδιαίτερη µέρι-
µνα πρέπει να λαµβάνεται για την ενσωµάτωση των µαθητών µε αναπηρίες (Α.Μ.Ε.Α.) στα κοινά σχο-
λεία αλλά και της Ειδικής Αγωγής ως αναπόσπαστο κοµµάτι της γενικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα, 
προβλέπεται ότι η εκπαίδευση των ατόµων µε αναπηρίες (Α.Μ.Ε.Α.) παρέχεται κατά προτεραιότητα: 
στη συνήθη σχολική τάξη, µε παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, σε ειδικά οργα-
νωµένα και κατάλληλα στελεχωµένα τµήµατα ένταξης, τα οποία λειτουργούν µέσα στα σχολεία της 
γενικής και τεχνικής εκπαίδευσης, σε αυτοτελή σχολεία ειδικής αγωγής, σε σχολεία ή τµήµατα που 
λειτουργούν είτε ως αυτοτελή είτε ως παραρτήµατα άλλων σχολείων σε νοσοκοµεία, κέντρα αποκατά-
στασης, ιδρύµατα, στο σπίτι κ.λπ. 

Οι βασικές αρχές της Ειδικής Αγωγής υπαγορεύουν την παροχή εκπαίδευσης σε εκείνο το σχολικό 
πλαίσιο που είναι προσφορότερο και αποτελεσµατικότερο για τον µαθητή. Σ� αυτό ιδιαίτερη σηµασία 
έχει η αξιολόγηση κάθε µαθητή και η συνεργασία σχολείου και Κέντρων ∆ιάγνωσης Αξιολόγησης και 
Υποστήριξης (Κ∆ΑΥ). Τα Κ∆ΑΥ είναι νέος θεσµός του ΥΠ.Ε.Π.Θ. που ιδρύθηκε µε το Ν. 2817/2000 
και σκοπό έχουν την ανίχνευση, διάγνωση και υποστήριξη των µαθητών µε αναπηρίες (ΑΜΕΑ). Στο 
πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής θα πρέπει να λαµβάνονται µέτρα ώστε να εξαλείφονται οι παρά-
γοντες που αποκλείουν ένα µαθητή από το σχολείο της γειτονιάς του, όπως για παράδειγµα εµπόδια 
πρόσβασης στο σχολικό χώρο για παιδιά µε κινητικά προβλήµατα ή προβλήµατα όρασης, εµπόδια 
στην εφαρµογή εξατοµικευµένων υποστηρικτικών υπηρεσιών λόγω ανελαστικότητας του Ωρολογίου 
Προγράµµατος, εµπόδια στην πρόσβαση στη διδακτέα ύλη που ορίζεται από τα Προγράµµατα Σπου-
δών, λόγω ελλιπούς διδακτικού υλικού ή άλλων µέσων (π.χ. η µη αξιοποίηση της Ελληνικής Νοηµατι-
κής Γλώσσας ή έλλειψη βιβλίων και εποπτικών µέσων για τυφλούς). 

Ουσιαστικό µέσο για την ειδική αγωγή είναι η πρόβλεψη για την ανάπτυξη της σχολικής µονάδας 
σε µια κοινότητα συλλογικά υπεύθυνη για την ανάπτυξη κάθε µαθητή ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότη-
τες του. Η ενσωµάτωση των ΑΜΕΑ θα πρέπει να αποτελεί µέριµνα όλης της σχολικής κοινότητας και 
του συνόλου των εκπαιδευτικών και γονέων και όχι µέριµνα ενός µόνο εκπαιδευτικού. Ο προσδιορι-
σµός «Ενιαίο» στο ∆.Ε.Π.Π.Σ., για την Ειδική Αγωγή, σηµαίνει ότι σε όλες τις φάσεις σχεδιασµού των 
Προγραµµάτων, από τη φιλοσοφία και το σκοπό διδασκαλίας τους ως τη µέθοδο αξιολόγησης, θα 
λαµβάνεται υπόψη η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών µε αναπηρίες (ΑΜΕΑ). 

Η διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης παρέχει στους µαθητές µε αναπηρίες (Α.Μ.Ε.Α.) τη δυνα-
τότητα να συµµετέχουν στη διδασκαλία µε τέτοιο τρόπο, ώστε να προσεγγίζουν το κάθε γνωστικό α-
ντικείµενο από την πλευρά που εξυπηρετεί την κάλυψη των καθηµερινών, πραγµατικών αναγκών 
τους. Η ενασχόληση µε εναλλακτικές δραστηριότητες επιτρέπει στους µαθητές αυτούς να µαθαίνουν 
µέσω των δυνατοτήτων τους και να µην αποκλείονται από τη µάθηση, λόγω της αδυναµίας τους να 
επιδοθούν σε δραστηριότητες ενός συγκεκριµένου τύπου. 
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Τα Ωρολόγια Προγράµµατα που συντάσσονται µε βάση τα Α.Π.Σ. των γνωστικών αντικειµένων θα 
πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα επαρκούς διδασκαλίας όλων των γνωστικών αντικειµένων που 
συµβάλλουν στην επίτευξη των νοµοθετηµένων σκοπών της σχολικής εκπαίδευσης. Είναι αυτονόητο 
ότι κατά τη διαµόρφωσή τους θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη η αντιληπτική ικανότητα των µαθη-
τών, η ηλικία τους, ο βαθµός δυσκολίας των διδασκόµενων αντικειµένων, καθώς και οι ιδιαίτερες συν-
θήκες τόσο του σχολείου όσο και της χώρας µας. 

Ειδικότερα για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, στο Ωρολόγιο Πρόγραµµα προβλέπεται η καθιέρω-
ση µιας «Ευέλικτης Ζώνης», διάρκειας τουλάχιστον δύο διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως (και οπωσ-
δήποτε µεγαλύτερης διάρκειας στις µικρότερες τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου) στο πλαίσιο της οποίας 
θα πραγµατοποιούνται διαθεµατικές δραστηριότητες και σχέδια εργασίας. Οι εργασίες αυτές στοχεύ-
ουν στην ποιοτική αναβάθµιση του προσφερόµενου εκπαιδευτικού έργου, προάγουν τη συλλογική 
προσπάθεια και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, δραστηριοποιούν τους µαθητές και, παράλληλα, 
επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό να ενεργεί πρωτοβουλιακά και µε ευελιξία, για να εκσυγχρονίζει και να 
επικαιροποιεί το περιεχόµενο και τη µεθοδολογία της διδασκαλίας του. Η Ευέλικτη Ζώνη µπορεί να 
λειτουργήσει και ως «φίλτρο» από το οποίο θα περνούν τα διάφορα καινοτόµα εκπαιδευτικά πιλοτικά 
προγράµµατα για να αποκτούν, ανάλογα µε την επιτυχία της πιλοτικής εφαρµογής τους, συστατικό 
στοιχείο της Ευέλικτης Ζώνης. 

Όσον αφορά την Ευέλικτη Ζώνη στο Νηπιαγωγείο, θα πρέπει να εναλλάσσονται δηµιουργικά ε-
λεύθερες και οργανωµένες δραστηριότητες των νηπίων και να αναπτύσσονται σχέδια εργασίας σύ-
ντοµης διάρκειας µε διαθεµατικό περιεχόµενο κατά τη διάρκεια του ηµερήσιου προγράµµατος.  

Κατά την υλοποίηση της Ευέλικτης Ζώνης και αναφορικά µε τους µαθητές µε αναπηρίες (ΑΜΕΑ), 
είναι ανάγκη να παρέχεται η δυνατότητα σχεδιασµού ενός ευέλικτου Ωρολογίου Προγράµµατος, ανά-
λογα µε τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες τους (π.χ. για ένα µαθητή µε κινητικά προβλήµατα να 
προβλέπεται πρόγραµµα ψυχοκινητικής στην ώρα της Γυµναστικής και για ένα µαθητή µε προβλήµα-
τα όρασης να προβλέπεται φροντιστηριακό µάθηµα στην ώρα της αισθητικής αγωγής). Το σχολείο σ� 
αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να φροντίζει ιδιαίτερα για τη συνεργασία των εκπαιδευτικών µε την 
οικογένεια του µαθητή, στην εφαρµογή εξατοµικευµένων προγραµµάτων. 

 
4. ∆ΟΜΗ ΤΩΝ ∆.Ε.Π.Π.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ Α.Π.Σ. ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕ-
ΝΩΝ 
Το γενικό µέρος του ∆.Ε.Π.Π.Σ. θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως το βασικό πλαίσιο αναφοράς 

για τη σύνταξη των επί µέρους ∆.Ε.Π.Π.Σ. των διαφόρων γνωστικών αντικειµένων και των συνακό-
λουθων Α.Π.Σ. Το ∆.Ε.Π.Π.Σ. κάθε γνωστικού αντικειµένου χαρακτηρίζεται από την απαιτούµενη 
ευελιξiα ώστε να υπάρχει ευχέρεια προσαρµογής του περιεχοµένου του, όποτε αυτό κρίνεται απαραί-
τητο. Η ευελιξία αυτή δεν αναιρεί, αλλά, αντίθετα, ενισχύει την ανάγκη υιοθέτησης κριτηρίων επιλογής 
των γνωστικών στοιχείων που θα πρέπει να αφοµοιώνει ο µαθητής από κάθε διδακτικό αντικείµενο και 
σε κάθε τάξη.  

Ως προς τη δοµή του, το ∆.Ε.Π.Π.Σ. κάθε επιµέρους διδακτικού αντικειµένου περιλαµβάνει: 
α. τους γενικούς σκοπούς της διδασκαλίας του γνωστικού αντικειµένου, 
β. τους άξονες του γνωστικού περιεχοµένου, 
γ. τους γενικούς γνωστικούς στόχους καθώς και τις αξίες, στάσεις και δεξιότητες που καλλιεργού-

νται µε τη διδασκαλία του συγκεκριµένου γνωστικού αντικειµένου και 
δ. ενδεικτικές θεµελιώδεις έννοιες διαθεµατικής προσέγγισης, οι οποίες διαχέονται στο κείµενο των 

σχολικών βιβλίων και αποτελούν τη βάση για το σχεδιασµό διαθεµατικών δραστηριοτήτων στα 
αντίστοιχα Α.Π.Σ. 

Όσον αφορά τα επιµέρους Α.Π.Σ. στα οποία δίνονται συγκεκριµένες κατευθύνσεις για διαθεµατικές 
προσεγγίσεις, έχουν την ακόλουθη δοµή: 

α) Ειδικοί σκοποί 

Οι ειδικοί σκοποί εκφράζουν γενικά τα επιδιωκόµενα από την εκπαιδευτική διαδικασία αποτελέ-
σµατα, κατά βαθµίδα σχολικής εκπαίδευσης και αναφέρονται στις γνώσεις, στάσεις και αξίες τις οποίες 
οι µαθητές πρέπει να κατέχουν για να ικανοποιούν τις προσωπικές αλλά και τις κοινωνικές ανάγκες 
τους. Αυτό σηµαίνει ότι οι σκοποί προβάλλονται στη διάσταση ολοκλήρωσης του ατόµου µε την 
ανάπτυξη κριτικού, αναλυτικού, συνθετικού και δηµιουργικού πνεύµατος και διάθεσης για 
ενεργοποίηση και δηµιουργία τόσο σε ατοµικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. 

Οι ειδικοί σκοποί κάθε γνωστικού αντικειµένου θα πρέπει να είναι σύµφωνοι µε τους γενικότερους 
σκοπούς του εκπαιδευτικού συστήµατος, τους οποίους πρέπει να αναδεικνύουν. Για τον προσδιορι-
σµό τους θα πρέπει, αρχικά, να λαµβάνεται υπόψη η ηλικία των µαθητών και η αντιληπτική τους ικα-
νότητα. Η ηλικία είναι ένας παράγοντας που παίζει καθοριστικό ρόλο, γιατί σχετίζεται µε τη νοητική 
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ανάπτυξη του µαθητή, το γνωστικό υπόβαθρο που διαθέτει, τις δεξιότητες, τις προσδοκίες του και το 
κοινωνικό του περιβάλλον. 

β) Στόχοι 

Οι στόχοι αποτελούν τις κατευθυντήριες γραµµές για το σχεδιασµό και τη διαµόρφωση των περιε-
χοµένων των διδακτικών αντικειµένων αλλά και των διαδικασιών ελέγχου της επίτευξης των εκπαιδευ-
τικών σκοπών. Οι στόχοι πρέπει να είναι διατυπωµένοι µε σαφήνεια, ώστε να µην αφήνουν περιθώρια 
για παρερµηνείες ή λανθασµένες προσεγγίσεις. 

Οι στόχοι αυτοί, για λόγους µεθοδολογικούς, επιµερίζονται σε τρεις οµάδες, παρά το γεγονός ότι 
συχνά είναι δύσκολη η οριοθέτηση του πεδίου κάθε µιας. Με βάση αυτή τη διευκρίνιση, οι στόχοι χω-
ρίζονται σε i) γνωστικούς, ii) συναισθηµατικούς και iii) ψυχοκινητικούς.  

i) Οι γνωστικοί στόχοι αναφέρονται στην απόκτηση των απαραίτητων βασικών γνώσεων και στην 
καλλιέργεια νοητικών ικανοτήτων, που είναι αναγκαίες για την επεξεργασία των πληροφοριακών δε-
δοµένων. Αναλυτικότερα, οι ικανότητες αυτές αναφέρονται στην αναζήτηση και την αναγνώριση δεδο-
µένων, την ταξινόµησή τους, τη διατύπωση υποθέσεων, την ανάλυση, την ερµηνεία, την εξαγωγή συ-
µπερασµάτων κ.λπ. Η ακριβής οριοθέτηση των γνωστικών στόχων για κάθε διδακτικό αντικείµενο µας 
επιτρέπει να προσδιορίσουµε τι ακριβώς πρέπει να διδαχθεί και το πώς θα γίνει στη συνέχεια η αξιο-
λόγηση του βαθµού επίτευξης των στόχων αυτών.  

ii) Οι συναισθηµατικοί στόχοι αναφέρονται στην ανάπτυξη του συναισθηµατικού κόσµου του µαθη-
τή, καθώς και στην καλλιέργεια του ενδιαφέροντός του για την επιστηµονική γνώση. Οι συναισθηµατι-
κοί στόχοι σχετίζονται επίσης µε την υιοθέτηση αξιών, στάσεων και συµπεριφορών (π.χ. ετοιµότητα, 
αποφασιστικότητα, ενδιαφέρον κ.λπ.). Οι αξίες αυτές παίζουν καταλυτικό ρόλο στη διαµόρφωση ενός 
ποιοτικού τρόπου ζωής σε ατοµικό και κοινωνικό επίπεδο, εφόσον καθορίζουν, σε µεγάλο βαθµό, τη 
σχέση του ατόµου µε τον εαυτό του και µε το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 

iii) Οι ψυχοκινητικοί στόχοι αναφέρονται κυρίως στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του µαθητή, όπως το 
να κάνει µετρήσεις, να εκτελεί πειράµατα µε βάση συγκεκριµένες οδηγίες, να χρησιµοποιεί όργανα, να 
κατασκευάζει και να χειρίζεται συσκευές, να σχεδιάζει χάρτες που περιέχουν συγκεκριµένα στοιχεία / 
γεγονότα, να εφαρµόζει µηχανικά δεξιότητες που απέκτησε, να τροποποιεί τις κινήσεις του όταν το 
απαιτούν συγκεκριµένες καταστάσεις, να εκτελεί αποτελεσµατικά και µε ευχέρεια νέες δραστηριότητες 
κ.λπ. Όλα αυτά θα τον βοηθήσουν όχι µόνο στα µαθητικά του χρόνια, αλλά και στη µετέπειτα ζωή του.  

Ανεξάρτητα από την παραπάνω ταξινόµηση, οι στόχοι θα µπορούσαν επίσης να οµαδοποιηθούν 
µε βάση τρεις άξονες, κοινούς για όλες τις βαθµίδες σχολικής εκπαίδευσης. Οι άξονες αυτοί είναι: 

i) γνώση και µεθοδολογία, 
ii) συνεργασία και επικοινωνία και  
iii) σχέση της επιστήµης ή της τέχνης µε την καθηµερινή ζωή. 
Ο πρώτος άξονας αφορά τη γνώση, τις νοητικές δεξιότητες, τις δεξιότητες χειρισµού καθώς και τις 

δεξιότητες σχετικά µε τις µεθόδους που προσιδιάζουν στην προσέγγιση διαφορετικών επιστηµονικών 
ή άλλων πεδίων, που πρέπει να έχει αποκτήσει ο µαθητής ολοκληρώνοντας τις σπουδές του στην κά-
θε βαθµίδα. 

Ο δεύτερος άξονας αφορά τις κοινωνικές δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξει ο µαθητής στο 
πλαίσιο οµαδικών εργασιών, καθώς και τις ικανότητες και τις δεξιότητες επικοινωνίας, παρουσίασης 
σκέψεων, απόψεων, πληροφοριών κ.λπ. 

Ο τρίτος άξονας αφορά την ανάπτυξη ευαισθησίας, προβληµατισµού και ικανότητας κριτικής αντι-
µετώπισης των επιπτώσεων (θετικών και αρνητικών) των εφαρµογών της επιστήµης και της τέχνης 
στους διάφορους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

Σε ό,τι αφορά τα άτοµα µε αναπηρίες (Α.Μ.Ε.Α.) ως προς την οµαλή ενσωµάτωσή τους στα κοινά 
σχολεία, θα πρέπει να δίνεται στον εκπαιδευτικό η δυνατότητα να διαµορφώνει το πρόγραµµα µε βά-
ση τις εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών του και να εξατοµικεύει τους διδακτικούς στόχους. Θα 
πρέπει, δηλαδή το ∆.Ε.Π.Π.Σ. και, στη συνέχεια, τα Α.Π.Σ. να έχουν τη δοµή εκείνη, που θα επιτρέπει 
να αποτελούν έναν καλό οδηγό του εκπαιδευτικού στη διαµόρφωση εξατοµικευµένων προγραµµάτων 
και στον καθορισµό ανάλογων διδακτικών στόχων, κατάσταση που αποτελεί τάση της σύγχρονης παι-
δαγωγικής, απολύτως συµβατή µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης των ατόµων µε αναπηρίες (Α.Μ.Ε.Α.). 

γ) Θεµατικές ενότητες 

Το περιεχόµενο κάθε διδακτικού αντικειµένου δεν µπορεί να ταυτίζεται µε το περιεχόµενο της αντί-
στοιχης επιστήµης αλλά να προκύπτει από αυτή µέσα από κατάλληλους µετασχηµατισµούς και ανα-
πλαισιώσεις. Για την επιλογή της διδασκόµενης ύλης που περιέχεται στα Α.Π.Σ. των επιµέρους µαθη-
µάτων λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: 
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i) Εξασφαλίζεται η συµπληρωµατικότητα µε τα Α.Π.Σ. των άλλων µαθηµάτων ώστε να αποφεύγο-
νται περιττές επικαλύψεις. 
ii) ∆εν δίνεται έµφαση σε εξειδικευµένες και λεπτοµερειακές γνώσεις, αλλά να προβάλλεται το ου-
σιώδες, το σηµαντικό και το παιδαγωγικά γόνιµο, ώστε να αποφεύγεται η µεγάλη ποσότητα ύλης. 
Η ύλη είναι τόση, όση µπορεί να αφοµοιώσει ο µαθητής στο διατιθέµενο διδακτικό χρόνο. 
iii) Υπάρχει ευελιξία, ώστε να διευκολύνεται η προσαρµογή στις ραγδαίες επιστηµονικές και τεχνο-
λογικές εξελίξεις αλλά και στις διαφοροποιηµένες ικανότητες των µαθητών. 
iv) Εξασφαλίζεται συνέχεια και σύνδεση µε όσα έχουν προηγηθεί αλλά και µε όσα ακολουθούν. 
v) Συσχετίζονται και συνδέονται τα θέµατα που αναπτύσσονται µε άλλα γνωστικά αντικείµενα. 
vi) ∆ίνεται έµφαση στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των µαθητών, συλλογικής προσπάθειας, 
και απόκτησης γενικής παιδείας.  
Η ύλη διατάσσεται σε ενότητες κατά τάξη, είτε κλιµακωτά είτε σε επάλληλους κύκλους, µε ενιαία 

θεώρηση. Η σπειροειδής διάταξη της ύλης από τάξη σε τάξη και από βαθµίδα σε βαθµίδα περιγράφε-
ται µε σαφήνεια, ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και οι περιττές επαναλήψεις. Επιπλέον, για τον 
προσδιορισµό του περιεχοµένου κάθε γνωστικού αντικειµένου λαµβάνεται υπόψη και το περιεχόµενο 
των άλλων γνωστικών αντικειµένων, ώστε να δίνονται δυνατότητες διαθεµατικών προσεγγίσεων.  

δ) Ενδεικτικές δραστηριότητες 

Οι ενδεικτικές δραστηριότητες ταξινοµούνται σε δύο κατηγορίες:  
i)  ∆ραστηριότητες µε χαρακτήρα θεµατικό, οι οποίες διευκολύνουν την προώθηση των στόχων του 

συγκεκριµένου διδακτικού αντικειµένου, µε την κατανόηση και επεξεργασία βασικών εννοιών της αντί-
στοιχης επιστήµης και την απόκτηση σχετικών δεξιοτήτων. 

ii)  ∆ραστηριότητες µε χαρακτήρα διαθεµατικό, οι οποίες βασίζονται στην επεξεργασία διαθεµατικών 
εννοιών, όπως αυτές προσδιορίζονται στα αντίστοιχα ∆.Ε.Π.Π.Σ., οι οποίες, επιπλέον, διευκολύνουν 
τη διαθεµατική προσέγγιση µε τη συσχέτιση γνώσεων από διαφορετικά διδακτικά αντικείµενα αλλά και 
µε εµπειρίες από την καθηµερινή ζωή.  

ε) Πρόσθετα διαθεµατικά σχέδια εργασίας 

Τα διαθεµατικά σχέδια εργασίας αφορούν ευρύτερες θεµατικές ενότητες και είναι ενδεικτικά. Επί-
σης, µπορεί να συµπληρώνουν εναλλακτικά τις αναφερόµενες στο Α.Π.Σ. «ενδεικτικές διαθεµατικές 
δραστηριότητες», για τις οποίες διατίθεται περίπου το 10% του διδακτικού χρόνου. Στα προγράµµατα 
προτείνεται επιγραµµατικά ένας τρόπος ανάπτυξης των σχεδίων εργασίας, επισηµαίνονται οι διαθεµα-
τικές έννοιες οι οποίες µπορεί να προσεγγιστούν, καθώς και τα επιµέρους µαθήµατα στα οποία είναι 
δυνατόν να γίνουν προεκτάσεις. 

στ) Ώρες διδασκαλίας 

Στα Α.Π.Σ. προβλέπεται ο χρόνος που πρέπει να αφιερωθεί για τη διδασκαλία κάθε συγκεκριµέ-
νης θεµατικής ενότητας, ανάλογα µε τον όγκο των γνωστικών στοιχείων, τη βαρύτητα των θεµάτων και 
το βαθµό δυσκολίας στην κατανόησή τους. Η κατανοµή του χρόνου είναι σύµµετρη προς τις διατιθέµε-
νες από το Ωρολόγιο Πρόγραµµα ώρες διδασκαλίας και αποτελεί πρόσθετο βοηθητικό στοιχείο τόσο 
για τον εκπαιδευτικό στον ετήσιο προγραµµατισµό και την οργάνωση της διδασκαλίας όσο και για τους 
συγγραφείς των αντίστοιχων σχολικών βιβλίων στον τρόπο οργάνωσης των περιεχοµένων τους. 

ζ) ∆ιδακτική µεθοδολογία 

Παραδοχές διδακτικής µεθοδολογίας 

Η διδακτική µεθοδολογία θα πρέπει να συµβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των διδακτικών στό-
χων που τίθενται για κάθε γνωστικό αντικείµενο µε µέσα και διαδικασίες που προάγουν, ταυτόχρονα, 
και τις απώτερες επιδιώξεις της σχολικής εκπαίδευσης. Για να είναι, όµως, οι µεθοδολογικές επιλογές 
παιδαγωγικά αποδεκτές και διδακτικά αποτελεσµατικές, πρέπει να διέπονται από σαφείς αρχές και 
παραδοχές, οι κυριότερες από τις οποίες είναι οι παρακάτω:  

i) Η µάθηση αποτελεί νοητική διεργασία εξαιρετικής πολυπλοκότητας ενώ τα αποτελέσµατά της 
εκφράζονται ως γνωσιακά στοιχεία, δεξιότητες, στάσεις, αξίες και συµπεριφορές.  
ii) Η προσωπικότητα ενός ατόµου δοµείται εν πολλοίς από γνωστικά στοιχεία, από εµπειρίες, βιώ-
µατα και αξίες που συνθέτουν µια ενιαία ολότητα. Έτσι κατά τη διαδικασία της µάθησης επηρεάζε-
ται η προσωπικότητά του µαθητή µε την αφοµοίωση της νέας γνώσης. Η ολοκλήρωση της γνώσης 
δεν είναι δυνατή αν δεν συµβάλλει και η πρότερη γνώση. Για να γίνει λοιπόν η µετάβαση από ένα 
γνωστικό επίπεδο σε άλλο υψηλότερο, πρέπει να δίνεται η ευκαιρία στους µαθητές, µε τη βοήθεια 
κατάλληλων ερεθισµάτων, να θέτουν υπό κρίση ή αµφισβήτηση αυτά που έχουν µάθει, να κατανο-
ούν ή και να προβλέπουν ακόµη, όσα πρόκειται να ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια µιας διδασκα-
λίας. Θα πρέπει ακόµη κατά τη διαδικασία του σχεδιασµού, της ανάπτυξης, της διεξαγωγής και της 
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αξιολόγησης της διδασκαλίας να µην επικεντρώνεται η προσοχή σε ένα µόνο τύπο µαθησιακής ι-
κανότητας (π.χ. µόνο οι πληροφορίες ή µόνο οι στάσεις ή µόνο οι δεξιότητες), αλλά σ΄ ένα συν-
δυασµό όλων των τύπων, κατάσταση που βοηθά στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή. 
iii) Η µάθηση συντελείται µέσα σ΄ ένα συγκεκριµένο κοινωνικό - πολιτισµικό πλαίσιο µε µια διαδι-
κασία διαρκούς αλληλεπίδρασης. 
iv) Η διδασκαλία θα πρέπει να οδηγεί στη διεύρυνση των γνωστικών δοµών. Αυτό επιτυγχάνεται 
µέσω δύο λειτουργιών, της αφοµοίωσης και της συµµόρφωσης. Η πρώτη λειτουργία αφορά τη συ-
σχέτιση της νέας γνώσης µε τα προϋπάρχοντα γνωστικά σχήµατα, στάδιο κατά το οποίο προκαλεί-
ται πρόσκαιρη «ανατροπή» της γνωστικής ισορροπίας. Με τη δεύτερη λειτουργία το άτοµο ενσω-
µατώνει τη νέα γνώση, αφού τροποποιηθούν τα υπάρχοντα γνωστικά σχήµατα. 
v) Η µάθηση µέσω της ανακάλυψης είναι µια συντονισµένη επεξεργασία πληροφοριών που συµ-
βάλλει στην οργάνωση λογικών σχηµάτων και προτάσεων και καλλιεργεί την ικανότητα του ατόµου 
να αναζητά και να επινοεί λύσεις σε προβλήµατα, να ανακαλύπτει ιδιότητες, να αξιολογεί συµπερι-
φορές και να διακρίνει σχέσεις.  
vi) Ο µαθητής δεν πρέπει απλά να συσσωρεύει πληροφορίες και γνώσεις. Θα πρέπει αυτές να συ-
νοδεύονται από την απόκτηση νοητικών δεξιοτήτων που θα του εξασφαλίζουν τη δυνατότητα για 
αντιµετώπιση προβληµάτων και τη διαµόρφωση στάσεων και συµπεριφορών θετικών απέναντι σε 
θέµατα που αφορούν τον εαυτό του αλλά και το κοινωνικό του περιβάλλον. 
vii) Η διδασκαλία θα πρέπει να είναι µια διαδικασία ευχάριστη για το µαθητή και γι� αυτό πρέπει να 
γίνεται σ� ένα πλαίσιο αποδοχής, ενθάρρυνσης, πειραµατισµού και συµφιλίωσης µε το ενδεχόµενο 
του λάθους. 
viii) Η µάθηση και η ανάπτυξη εξαρτώνται και από κοινωνικές παραµέτρους και συντελούνται καλύ-
τερα µέσα από οµαδοσυνεργατικές διαδικασίες. 
Η διαθεµατική και ολιστική προσέγγιση της γνώσης είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της ικανό-

τητας του µαθητή για µια πιο αποτελεσµατική εξέταση θεµάτων και προβληµάτων της καθηµερινής 
ζωής. Με την εφαρµογή διαθεµατικών προσεγγίσεων περιορίζεται o γνωσιοκεντρικός προσανατολι-
σµός της διδασκαλίας και αξιοποιείται στο µέγιστο δυνατό βαθµό ο σχολικός χρόνος. Στο πλαίσιο αυτό 
ο εκπαιδευτικός είναι µεσολαβητής στην αυτόνοµη µάθηση, την οποία οι µαθητές αποκτούν µέσα από 
την ενεργό συµµετοχή τους σε σχετικές δραστηριότητες. Στα ∆.Ε.Π.Π.Σ. δίνεται έµφαση στην ενεργη-
τική µεθοδολογία και ορίζονται γενικώς οι προδιαγραφές για τη δηµιουργία του απαραίτητου υποστη-
ρικτικού διδακτικού υλικού, στο οποίο πρέπει να διασφαλίζεται και η πρόσβαση των ατόµων µε ανα-
πηρίες (Α.Μ.Ε.Α.). 

Προτεινόµενες µεθοδολογικές προσεγγίσεις 

Οι µεθοδολογικές προσεγγίσεις αναφέρονται στις διδακτικές ενέργειες και προσδιορίζουν τον τρό-
πο µε τον οποίο είναι σκόπιµο να διδαχθεί ένα γνωστικό αντικείµενο, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι 
που έχουν τεθεί, µε απώτερο σκοπό την κατά το δυνατόν ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή. Προτει-
νόµενες στρατηγικές διδασκαλίας που µπορεί να χρησιµοποιηθούν, κατά περίπτωση ή σε συνδυασµό 
µεταξύ τους, είναι οι ακόλουθες: 

i) ∆ιερεύνηση και ανακάλυψη (ενεργητική προσέγγιση της γνώσης): Έχει ως στόχο να βοηθήσει 
τους µαθητές να σκέπτονται, να χειρίζονται πολύπλοκες έννοιες, να ερευνούν και να φθάνουν οι ίδιοι 
στη γνώση, ουσιαστικοποιώντας αυτό στο οποίο έχουµε ήδη αναφερθεί, δηλαδή τελικά να µαθαίνουν 
το "πώς να µαθαίνουν". Απαιτεί δηλαδή κυρίως τη δραστηριοποίηση του µαθητή. Στηρίζεται στην αρχή 
ότι η αφοµοίωση των παραπάνω διαδικασιών βοηθά στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης. Για να είναι βέ-
βαια αποδοτική η διδασκαλία απαιτεί πρακτικές που δηµιουργούν κατάλληλες συνθήκες ώστε να γίνει 
δυνατή η «ανακάλυψη». Οι πρακτικές αυτές συνιστούν διαδικασίες παρατήρησης, σύγκρισης, µετρή-
σεων, ταξινόµησης, διερεύνησης, προβλέψεων, εύρεσης χρονικών σχέσεων, σύγκρισης γεγονότων, 
επίλυσης προβληµάτων, διατύπωσης επαγωγικών ή παραγωγικών συλλογισµών, καταιγισµού ιδεών, 
κ.λπ. Ειδικά για τις Φυσικές Επιστήµες το πείραµα αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της µεθοδολογίας 
τους.  

ii) Επισκέψεις στο περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές): H επαφή µε το περιβάλλον, όπου είναι 
απαραίτητο και δυνατό, διασφαλίζει άµεση πληροφόρηση που µπορεί να αξιοποιηθεί µε ποικίλους 
τρόπους. Η επαφή αυτή συµβάλλει στην βιωµατική προσέγγιση της γνώσης και µακροπρόθεσµα 
µπορεί να λειτουργήσει και προς άλλες κατευθύνσεις, όπως για παράδειγµα στον επαγγελµατικό 
προσανατολισµό του µαθητή, που πρέπει να πάρει στις µέρες µας τη µορφή επαγγελµατικού διαφωτι-
σµού που θα διευκολύνει τον µαθητή να προσεγγίσει επιτυχέστερα την επιλογή των σπουδών του.  

iii) Επιδείξεις µε τη χρήση κατάλληλου εποπτικού υλικού: Με διαφάνειες, βιντεοταινίες, προπλά-
σµατα, έτοιµα παρασκευάσµατα κ.ά. ενεργοποιείται το ενδιαφέρον των µαθητών, εστιάζεται η προσο-
χή τους σε συγκεκριµένο στόχο και γίνεται πιο εύκολη και φυσική η µάθηση. Η βοήθεια του ηλεκτρονι-
κού υπολογιστή και των κατάλληλων δυναµικών προσοµοιώσεων, µπορεί να αποδειχτεί πολύ χρήσι-
µη για το µαθητή, ώστε να αντιληφθεί και να κατανοήσει καλύτερα έννοιες και διαδικασίες. Ιδιαίτερη 
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προσπάθεια χρειάζεται φυσικά για να µην παρουσιάζουµε έναν εικονικό κόσµο στο µαθητή αλλά έναν 
πραγµατικό στον οποίο θα ζήσει. Γι αυτό και η σηµασία της προηγούµενης παραγράφου είναι µεγάλη. 

iv) Συζήτηση - διάλογος δασκάλου µε τους µαθητές ή συζήτηση σε οµάδες: Με τη συζήτηση δίνεται 
η δυνατότητα στον µαθητή να προβληµατίζεται, να αξιολογεί, να συµπεραίνει και να διατυπώνει τις 
απόψεις του µέσα από διαδικασίες διαλεκτικής αντιπαράθεσης. Η εµπλοκή του µαθητή στη συζήτηση 
και η ενεργός συµµετοχή του σ' αυτήν επιτυγχάνεται µε κατάλληλες ερωτήσεις προβληµατισµού, που 
είναι σκόπιµο να σχεδιάζονται πριν από την πραγµατοποίηση της διδασκαλίας. 

v) Άµεση µορφή διδασκαλίας-Αφήγηση: Ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα, µε µέσο το λόγο, να κοι-
νοποιεί τις γνώσεις και τις ιδέες του. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να διαµεσολαβεί ά-
µεσα κατά την ώρα της διδασκαλίας στη διαδικασία της µάθησης, όταν κρίνει ότι οι έµµεσες µορφές 
διδασκαλίας δεν προσφέρονται για την περίσταση. Για παράδειγµα, µε την αφήγηση ο εκπαιδευτικός 
έχει τη δυνατότητα να εξιστορεί και να αναλύει σε συνεχή λόγο ιστορικά γεγονότα ή φανταστικές ιστο-
ρίες που αναφέρονται στη δράση του ανθρώπου.  

vi) Οµαδοσυνεργατικές µορφές διδασκαλίας: Η δυναµική που αναπτύσσει η µαθητική µικρο-οµάδα 
µπορεί κάλλιστα να αξιοποιηθεί είτε ως πλαίσιο συλλογικής επεξεργασίας των δεδοµένων είτε ως 
πλαίσιο στήριξης στην πορεία προς την ατοµική µάθηση. Οι οµαδοσυνεργατικές µορφές διδασκαλίας  
ενδείκνυνται για την εκπόνηση σχεδίων εργασίας (projects), τα οποία προσφέρονται για την οργάνωση 
δραστηριοτήτων διαθεµατικού χαρακτήρα. 

Οι προτεινόµενες διδακτικές στρατηγικές µπορούν να εφαρµόζονται, κατά περίπτωση, µόνες ή σε 
συνδυασµό µεταξύ τους, ανάλογα µε τη διδακτική ενότητα, τις ανάγκες των µαθητών και τις συνθήκες 
του σχολείου ή τα µέσα που διαθέτει ο εκπαιδευτικός.  

 
5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 

α) Στόχοι της Αξιολόγησης 

Βασικός στόχος της αξιολόγησης του µαθητή είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας και ο εντοπισµός των µαθησιακών ελλείψεων, µε σκοπό τη βελτίωση της προσφερόµενης σχολι-
κής εκπαίδευσης και τελικά την πρόοδο του µαθητή. Ειδικότερα η αξιολόγηση του µαθητή αποσκοπεί: 

α) στη διαπίστωση της επίτευξης των στόχων της µάθησης, 
β) στο σχεδιασµό των επόµενων σταδίων της µάθησης, 
γ) στη διερεύνηση και αποτύπωση της ατοµικής και συλλογικής πορείας των µαθητών, των ικανο-

τήτων, των ενδιαφερόντων και των ιδιαιτεροτήτων τους σε όλα τα επίπεδα και στάδια κατάκτησης της 
γνώσης, 

δ) στην ποιοτική αναβάθµιση συνολικά της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία στοχεύει στην ενί-
σχυση και ενθάρρυνση των µαθητών αλλά και στη δηµιουργία κινήτρων µάθησης, 

ε) στον εντοπισµό των µαθησιακών δυσκολιών και των ελλείψεων των µαθητών µε στόχο το σχε-
διασµό κατάλληλων παρεµβάσεων για τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας, 

στ) στην καλλιέργεια ερευνητικού πνεύµατος, στην ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης προβληµά-
των και στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων µέσα από διαθεµατικές προσεγγίσεις, 

ζ) στην απόκτηση υπευθυνότητας από τους µαθητές µέσα από διαδικασίες συλλογικής εργασίας 
και αυτοαξιολόγησης και 

η) στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίµησης των µαθητών και συνολικά στη συγκρό-
τηση της προσωπικότητάς τους, 

θ) στην απόκτηση µεταγνωστικών ικανοτήτων εκ µέρους των µαθητών µέσα από τον έλεγχο και τη 
διαχείριση της µάθησής τους. 
 

β) Μορφές Αξιολόγησης 

i) Αρχική ή ∆ιαγνωστική Αξιολόγηση: Εφαρµόζεται κυρίως στην αρχή της µαθησιακής διαδικασίας, 
αλλά και κατά τη διάρκειά της, και αποσκοπεί στον προσδιορισµό του επιπέδου των γνώσεων και των 
εµπειριών, των ενδιαφερόντων και τον εντοπισµό των πιθανών δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι µα-
θητές. Στόχος της είναι αφενός να αποτυπώνεται το προϋπάρχον γνωστικό επίπεδο και αφετέρου να 
προσδιορίζονται τα αίτια που επιδρούν ανασταλτικά στη µάθηση, ώστε να σχηµατοποιηθούν τα µέτρα 
πρόληψης και αντιµετώπισης των µαθησιακών προβληµάτων. Με την έννοια αυτή, ο εκπαιδευτικός 
προσπαθεί να προσαρµόσει τις µαθησιακές διαδικασίες στο επίπεδο, τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερό-
τητες κάθε µαθητή, µε σκοπό να οδηγήσει όλους τους µαθητές στην επίτευξη των επιδιωκόµενων δι-
δακτικών και παιδαγωγικών στόχων. 

ii) ∆ιαµορφωτική ή Σταδιακή Αξιολόγηση: Εφαρµόζεται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, έχει κυ-
ρίως πληροφοριακό χαρακτήρα και αποσκοπεί στον έλεγχο της πορείας κάθε µαθητή προς την κατά-
κτηση των συγκεκριµένων εκπαιδευτικών στόχων. Οι τελικές διαπιστώσεις προκύπτουν από τον παι-
δαγωγικό, δηµιουργικό, µαθησιακό διάλογο µεταξύ εκπαιδευτικού και µαθητών, µε βασικό σκοπό να 
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εξαχθούν οι πληροφορίες που απαιτούνται για την πιθανή τροποποίηση του σχεδιασµού ή της διδα-
κτικής µεθόδου, προκειµένου οι µαθητές να επιτύχουν τους επιδιωκόµενους στόχους. 

iii) Τελική ή Συνολική Αξιολόγηση: Πρόκειται για ανακεφαλαιωτική αλλά και ανατροφοδοτική διαδι-
κασία, προκειµένου να εκτιµηθεί ο βαθµός επίτευξης των διδακτικών και παιδαγωγικών στόχων, σε 
σχέση µε τους προκαθορισµένους ως τελικούς στόχους. Ουσιαστικά συγκρίνεται το µαθησιακό επίπε-
δο κάθε µαθητή µε αυτό που διέθετε πριν και η οµαδική επίδοση της τάξης σε σχέση µε την προσδο-
κώµενη και επιδιωκόµενη. 
 

γ) Βασικές αρχές της Αξιολόγησης:  

i) Η αξιολόγηση της προόδου των µαθητών είναι διαρκής και σκόπιµη λειτουργία, η οποία εν-
σωµατώνεται στη διαδικασία της διδασκαλίας και της µάθησης. 

ii) Η αξιολόγηση των µαθητών βασίζεται κυρίως στη εκτίµηση της επίδοσής τους µε βάση συ-
γκεκριµένα κριτήρια, τα οποία προκύπτουν από τους στόχους µάθησης, και όχι στη σύγκριση µε τους 
συµµαθητές τους. 

iii) Η αξιολόγηση των µαθητών αφορά όχι µόνο τις αποκτηθείσες γνώσεις αλλά και την απόκτη-
ση δεξιοτήτων, καθώς και τη διαµόρφωση στάσεων, αξιών και συµπεριφορών. 

iv) Η αξιολογική διαδικασία πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, αξιοπιστία, αντικειµενικό-
τητα και εγκυρότητα. Οι στόχοι και τα κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να είναι σαφή και να γνωστοποιού-
νται έγκαιρα στους µαθητές. Γίνονται γνωστά επίσης και τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης, τα οποία 
χρησιµοποιούνται προς όφελος των µαθητών. 

v) Η αξιολόγηση των µαθητών αφορά τόσο την επίδοσή τους όσο και την πρόοδο που επιτυγ-
χάνουν σε σχέση µε τις πρότερες επιδόσεις τους. 

vi) Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης χρησιµοποιούνται ποικίλες µέθοδοι ανάλογα µε τους στό-
χους, το περιεχόµενο και τη διδακτική προσέγγιση του γνωστικού αντικειµένου. Οι µέθοδοι αξιολόγη-
σης πρέπει να είναι κατάλληλες για την ηλικία, τις µαθησιακές ανάγκες και τις εµπειρίες των µαθητών. 

vii) Κατά την αξιολόγηση λαµβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των µαθητών και ο 
ατοµικός τρόπος και ρυθµός µάθησης. Επίσης, λαµβάνονται υπόψη παράγοντες, όπως το στάδιο της 
γλωσσικής ανάπτυξης των µαθητών, καθώς και οι ευκαιρίες που έχει κάθε παιδί για µάθηση στο κοι-
νωνικό και οικογενειακό του περιβάλλον. 

viii) Οι µαθητές µε αναπηρίες (Α.Μ.Ε.Α.) αξιολογούνται µε βάση τις γενικές αρχές της αξιολόγη-
σης. Όσον αφορά τους σκοπούς της αξιολόγησης των ατόµων αυτών, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
δίνεται στις δυνατότητες που ανέπτυξε και αξιοποιεί ο µαθητής σε σχέση µε την καθηµερινή ζωή. Επί-
σης, ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δίνεται: α) στην αρχή της ολόπλευρης εκτίµησης της παρουσίας του 
µαθητή, ώστε η αξιολόγηση να µην εστιάζεται µόνο στις αδυναµίες του, β) στην παρωθητική αρχή της 
αξιολόγησης (ενθάρρυνση της προσπάθειας) και γ) στη συσχέτιση των δεδοµένων της αξιολόγησης µε 
το εξατοµικευµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα του κάθε µαθητή. Θα πρέπει επίσης να συνεκτιµάται η 
επιτυχής παρακολούθηση της τάξης από το µαθητή, δηλαδή ο βαθµός της ένταξής του, καθώς σκο-
πός της αξιολόγησης είναι και η συγκέντρωση πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων σε σχέση µε τις 
ειδικές εκπαιδευτικές παροχές που πιθανόν χρειάζεται ο µαθητής. 

iix) Σε όλες τις µορφές αξιολόγησης πρέπει, ανάλογα µε την ηλικία και την πνευµατική του ωρί-
µανση, να εµπλέκεται και ο µαθητής αξιολογώντας την προσπάθειά του και, βοηθούµενος από τους 
εκπαιδευτικούς, να αποκτά όλο και αποτελεσµατικότερες δεξιότητες αυτοαξιολόγησης. 

δ) Τεχνικές της Αξιολόγησης  

Οι τεχνικές της αξιολόγησης συναρτώνται άµεσα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τους στόχους και 
το περιεχόµενο του γνωστικού αντικειµένου. Συνδέονται µε βασικές οργανωτικές - επικοινωνιακές πε-
ριστάσεις που διασφαλίζουν το παιδαγωγικό περιεχόµενο της αξιολόγησης. Στοχεύουν στη διερεύνη-
ση του γνωστικού αποτελέσµατος, αλλά ταυτόχρονα δίνουν έµφαση στην ικανότητα απόκτησης και 
διαχείρισης της γνώσης και στην πολλαπλή εφαρµογή και χρησιµοποίησή της, ενώ επίσης µπορεί να 
αναδεικνύουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες και τη µαθησιακή "ταυτότητα" κάθε µαθητή. Στις τεχνικές 
αξιολόγησης περιλαµβάνονται οι γραπτές ή προφορικές εξετάσεις µε ερωτήσεις κλειστού ή ανοιχτού 
τύπου, ο ηµιδοµηµένος δυναµικός διάλογος µεταξύ των συµµετεχόντων στη µαθησιακή διαδικασία, οι 
συνθετικές δηµιουργικές-διερευνητικές εργασίες (σχέδια εργασίας), η συστηµατική παρατήρηση, ο φά-
κελος εργασιών/δελτίο του µαθητή, η αυτοαξιολόγηση του µαθητή ή η αξιολόγηση από τους συµµαθη-
τές του, ο συνδυασµός διαφορετικών τεχνικών (π.χ. τεστ και προφορική εξέταση) κ.λπ. 

ε) Μέσα έκφρασης του αξιολογικού αποτελέσµατος 

Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης (π.χ. ο βαθµός) δεν είναι αυτοσκοπός ούτε µέσο ιεράρχησης και 
ταξινόµησης των µαθητών αλλά βασικός µοχλός "κινητοποίησης" του σχολείου και του εκπαιδευτικού 
για τη λήψη ενδεδειγµένων παιδαγωγικών και διδακτικών µέτρων, που αναβαθµίζουν την παρεχόµενη 
εκπαίδευση. 
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Επικεντρώνοντας την προσοχή µας γενικότερα στην παιδαγωγική αποστολή του σχολείου και ει-
δικότερα στην ανατροφοδοτική λειτουργία της αξιολογικής διαδικασίας καθώς και στους µαθησιακούς 
στόχους του ∆.Ε.Π.Π.Σ., θεωρούµε ότι εγγύτερα στους σκοπούς και τους στόχους του ∆.Ε.Π.Π.Σ. και 
των συνακόλουθων Α.Π.Σ. βρίσκεται η περιγραφική µορφή έκφρασης του αξιολογικού αποτελέσµατος, 
ιδιαίτερα για τις µικρές τάξεις του δηµοτικού σχολείου. Μέσα από αυτήν παρέχεται η δυνατότητα περι-
γραφής των επιδόσεων του µαθητή µε περισσότερη σαφήνεια και πληρότητα. Έτσι κατανοούνται από 
τους µαθητές και τους γονείς όχι µόνο οι αδυναµίες και οι ελλείψεις του µαθητή, αλλά ακόµη και σηµα-
ντικές πτυχές της σχολικής προσπάθειας, της συµµετοχής και της δραστηριότητας του µαθητή.  

Με αυτή τη µορφή έκφρασης-ανακοίνωσης του αποτελέσµατος της αξιολόγησης ελαχιστοποιείται 
ή και εξαλείφεται η πίεση για βαθµοθηρία και στείρα αποµνηµόνευση, καθώς και ο υπέρµετρος αντα-
γωνισµός που δηµιουργείται ανάµεσα στους µαθητές. Πολύ περισσότερο όµως, µέσα από την περι-
γραφική αξιολόγηση, στο επίκεντρο της αξιολογικής διαδικασίας βρίσκεται η ατοµική πορεία µάθησης 
του µαθητή, από την οποία αναδεικνύονται αφενός τα ενδιαφέροντα, οι ανάγκες και οι προσωπικές 
ιδιαιτερότητές του και αφετέρου επισηµαίνεται η επίδραση των παραγόντων που εµπλέκονται στην 
οργάνωση και την υλοποίηση των διαδικασιών µάθησης. 

Για τις ανάγκες των µεγαλύτερων τάξεων του ∆ηµοτικού και του Γυµνασίου, διαπιστώνεται η ανα-
γκαιότητα χρησιµοποίησης της περιγραφικής µορφής έκφρασης του αξιολογικού αποτελέσµατος σε 
συνδυασµό µε τους παραδοσιακούς τρόπους ποσοτικής έκφρασης, που είναι καλό να διαθέτουν µε-
γάλο εύρος κλίµακας. 
 


