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Πρόλογος 
Στις σύγχρονες προκλήσεις της πολυδιάστατης κοινωνίας της 

γνώσης, της τεχνογνωσίας και της μεγεθυνόμενης πολυπολιτισμικότητας η 

απάντηση πρέπει να είναι η διαμόρφωση μιας πολυδιάστατης, 

δημιουργικής προσωπικότητας του μαθητή και του εκπαιδευτικού. Η 

αγωγή του πολίτη -ως αντικείμενο της διδασκαλίας μου- δέχεται σήμερα 

τις πολλαπλές επιπτώσεις της μεταδιπολικής εποχής και με την έννοια 

αυτή διανύει μια περίοδο αναζήτησης μιας νέας ταυτότητας και βρίσκεται 

σε μια φάση επαναπροσανατολισμού.  

Οι αλλαγές στα Α.Π.Σ. με προβλημάτισαν σε θεωρητικό και 

πρακτικό επίπεδο από την αρχή της δωδεκαετούς επαγγελματικής μου 

πορείας. Η διαθεματικότητα ως «νέα» φιλοσοφία και ως τρόπος οργάνωσης 

αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών εγείρει έντονες συζητήσεις και 

προβληματισμούς στο χώρο του σχολείου και δημιουργεί κλίμα 

αβεβαιότητας και έντασης στο χώρο της εκπαίδευσης. 

Συμμετέχοντας στον προβληματισμό και στην αγωνία των 

συναδέλφων μου δημιουργήθηκε η επιθυμία να διερευνήσω 

αναλυτικότερα το θέμα και να εκτιμήσω με περισσότερη μεθοδικότητα το 

πρίσμα μέσα από το οποίο αντιμετωπίζεται η διαθεματική προσέγγιση της 

γνώσης στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ’ 

Γυμνασίου από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς του τόπου στον οποίο 

εργάζομαι (Εκπαιδευτική Περιφέρεια Κρήτης). 

Στο σημείο αυτό, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον 

καθηγητή κ. Δημήτριο Καραγιώργο για την ανάθεση και επίβλεψη της 

παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής, όπως επίσης τα λοιπά μέλη της 

τριμελούς επιτροπής κ. Νικόλαο Ανδρεαδάκη και κα. Πέλλα 

Καλογιαννάκη για τη βοήθεια και την καθοδήγησή τους στην συγκέντρωση 

χρήσιμων πληροφοριών για την ολοκλήρωση της εργασίας. Ευχαριστώ 

επίσης τον Γιώργο Μαγκόπουλο για τη βοήθειά του στη σύνταξη της δομής 

του ερωτηματολογίου και πάνω από όλους τον Δημήτριο Βυζιργιαννάκη, 

καθηγητή Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για αμέριστη 

συμπαράσταση και βοήθεια καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της 

διπλωματικής εργασίας μου. 
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Εισαγωγή 
 Οι θεμελιακές αλλαγές κυρίως στην Ευρώπη στις αρχές της 

τελευταίας δεκαετίας του 20ου αιώνα οδήγησαν σε νέες πολυσύνθετες 

απαιτήσεις τόσο στις «παλαιές» όσο και στις «νέες» δημοκρατίες που 

δημιουργήθηκαν μετά το διπολισμό. 

Εξαιτίας των ραγδαίων εξελίξεων στους τομείς της τεχνολογίας της 

επιστήμης και της πληροφορικής, νέες μορφωτικές και κοινωνικές 

ανάγκες αναδύονται. Ο σύγχρονος πολίτης καλείται να ανταπεξέλθει στις 

νέες αυτές προκλήσεις ενεργητικά και υπεύθυνα. 

Η παγκοσμιοποιημένη οικονομία και η διεθνοποίηση των 

πολιτισμών δημιουργούν μια νέα κοινωνική πραγματικότητα. Απαιτούνταν 

και απαιτούνται περισσότερη αυτόνομη και κριτική σκέψη και ετοιμότητα 

για την αποδοχή ευθυνών και καινοτόμων πρακτικών. 

Μέσα σε αυτό το ρευστό και ασταθές πλαίσιο καθίσταται εμφανής η 

ανάγκη νέων γνώσεων, αξιών και προτύπων συμπεριφοράς που θα 

ενδυναμώσουν το δημοκρατικό πολίτευμα και θα ενδυναμωθούν από αυτό. 

Ειδικό βάρος θα πρέπει επιτέλους να επωμισθεί η εκπαίδευση 

καθώς το εκπαιδευτικό σύστημα μέσα από συστηματικές διαδικασίες, 

καλείται να μορφοποιήσει προσωπικότητες, κατευθύνοντας εμμέσως τη 

συνολική πορεία της κοινωνίας (Π.Ι. 2002). 

Οι αλματώδεις εξελίξεις συνεπάγονται συνεχείς αναθεωρήσεις της 

γνώσης. Κατά συνέπεια οι αυριανοί μαθητές-πολίτες θα πρέπει να 

παρακολουθούν με αυξημένες κριτικές ικανότητες τις εξελίξεις αυτές. (Π. 

Ι. Αλαχιώτης 2001). 

Το εκπαιδευτικό σύστημα καλείται να μεταβληθεί από 

γνωσιοκεντρικό σε μαθητοκεντρικό, απεμπολώντας τη στείρα και παθητική 

απόκτηση γνώσεων. Η αποσπασματικότητα θα έπρεπε και πρέπει να δώσει 

τη θέση της σε ολιστικές προσεγγίσεις. Άμεση είναι λοιπόν η ανάγκη 

αναμόρφωσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ) καθώς και 

η ανάγκη παραγωγής καταλληλότερου εκπαιδευτικού υλικού (Π. Ι. 

Αλαχιώτης 2001). 

Τα τελευταία χρόνια, πολλά κράτη επιχειρούν να υιοθετήσουν μια 

«νέα φιλοσοφία» που εισάγεται στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

συσχετίζεται τόσο με την επιλογή και οργάνωση του αναλυτικού 
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προγράμματος όσο και με την καθημερινή διδακτική πρακτική 

(Ματσαγγούρας, 2002, 48).  

Αρκετά από τα ΠΙ της ΕΕ αλλά και της Ελλάδας επιμελήθηκαν τη 

σύνταξη του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) 

εισάγοντας και προωθώντας τη λεγόμενη διαθεματική προσέγγιση της 

γνώσης. 

Η αναγκαιότητα αυτού του είδους προσέγγισης δικαιολογείται μέσα 

από διάφορους παιδαγωγικούς και κοινωνικούς λόγους καθώς το μέχρι 

πρόσφατα παραδοσιακό σχολείο προσέφερε αποσπασματικές γνώσεις 

παρεμποδίζοντας την ικανότητα συνολικής (ολιστικής) αντίληψης της 

πραγματικότητας από τους μαθητές. Η νέα αυτή προσέγγιση καθιστά τους 

μαθητές ενεργούς συμμέτοχους και όχι παθητικούς δέκτες στην 

εκπαιδευτική διαδικασία έτσι ώστε μέσα από συλλογικές-ομαδικές 

δραστηριότητες να αφομοιώνουν φυσικότερα και ευκολότερα τη νέα γνώση. 

(Μαθαίνω πώς να μαθαίνω). Συμβάλλει με τον τρόπο αυτό στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων ώστε ο μαθητής να ανταπεξέλθει στη σύνθετη κοινωνική και 

παγκόσμια πραγματικότητα (Αγγελάκος, 2003, 14). 

Με τον τρόπο αυτό μαθησιακής διαδικασίας αναπτύσσεται όχι μόνο 

η μετάδοση αλλά κυρίως η παραγωγή δημοκρατικής ευαισθησίας και 

πολιτισμού (Κοσσυβάκη, 2003, 455). 

Εφόσον οι μαθητές-πολίτες πάντοτε έπρεπε και πρέπει να 

διακρίνονται για τις δημοκρατικές τους ευαισθησίες, η κοινωνικοποιητική 

λειτουργία της εκπαίδευσης θεωρείται εξόχως σημαντική για την πολιτική 

κοινωνικοποίηση του ατόμου και συνδέεται στενά με την έννοια του πολίτη 

(Citizenship Education). 

Το σημερινό σχολείο, καλείται στο πλαίσιο της κοινωνικοποιητικής 

λειτουργίας του, να «μετασχηματίσει» τους σκοπούς και τους 

οραματισμούς που αφορούν τη διαπαιδαγώγηση του σύγχρονου πολίτη 

(Καλογιαννάκη 1992α, 2002). 

Η κατανόηση και αποδοχή άλλων μορφών κουλτούρας, ο 

ενστερνισμός της ανοχής μέσα από τη συνειδητοποίηση της διαφοράς, η 

περιοδική αναθεώρηση των διδασκόμενων γνώσεων, η αδιάκοπη και 

εναλλασσόμενη εκπαίδευση με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών, αποτελούν 

τις προκλήσεις του σχολείου του μέλλοντος. 
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Καθίσταται πλέον επιτακτική η ανάγκη για μια «πλανητική»/ 

οικουμενική εκπαίδευση του πολίτη στο μέλλον, η οποία θα είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με την ανάγκη να μορφώνονται οι μαθητές αυριανοί πολίτες 

σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι ικανοί να κάνουν επιλογές που θα μπορούν 

να τις διατηρήσουν και να τις υπερασπιστούν αλλά και να μπορούν να τις 

αλλάξουν (Apple, 1996). 

Κατά την σύνθεση της παρούσας εργασίας κρίνεται κατάλληλος ο 

διαθεματικός τρόπος προσέγγισης της γνώσης ώστε να συμβάλλει στην 

ανάπτυξη εκείνων των δεξιοτήτων που καθιστούν τον μαθητή ικανό να 

ανταποκριθεί στη σύνθετη κοινωνική, πολιτική οικονομική παγκόσμια 

πραγματικότητα (Αγγελάκος, 2003, σελ. 14). 

Αδήριτη εμφανίζεται λοιπόν, η αναγκαιότητα ένταξης διαθεματικών 

προσεγγίσεων στα Προγράμματα Σπουδών του ελληνικού σχολείου και 

κυρίως στην υποχρεωτική εκπαίδευση. 

Γενικότερα, η σύνταξη Διαθεματικών Προγραμμάτων Σπουδών 

φαίνεται να ικανοποιεί το αίτημα για την εφαρμογή ΑΠ, τέτοιων που να 

μετατρέπουν σε αντικείμενο μάθησης όλες τις πτυχές της καθημερινής 

ζωής (Κοσσυβάκη, 2003, σελ. 59). 

Σύμφωνα με τους Βρεττό, Καψάλη (1994, σελ. 8) «πριν από 

οποιαδήποτε αναμόρφωση ΑΠ, πρέπει να εξασφαλισθεί η αποδοχή της 

φιλοσοφίας και των νεωτερισμών του από τους εκπαιδευτικούς και η 

ενεργός συμμετοχή στην εφαρμογή του». 

Μεγάλο, λοιπόν, ενδιαφέρον παρουσιάζει το πώς αποδέχονται και 

αντιμετωπίζουν τις εκπαιδευτικές μεταβολές, οι διδάσκοντες που 

αποτελούν τους διαμεσολαβητές της θεωρίας στην πράξη.  

Βασικός σκοπός αλλά και αντικείμενο της παρούσας μελέτης, 

αποτελεί η διερεύνηση των απόψεων των διδασκόντων/των εκπαιδευτικών 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (συγκεκριμένα της Γ΄ Γυμνασίου) του 

μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στην Εκπαιδευτική 

Περιφέρεια της Κρήτης για τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης καθώς 

και την εφαρμογή της ή μη μέσα από το νέο διαθεματικό βιβλίο του 

μαθήματος που διδάχθηκε στο ελληνικό γυμνάσιο την εκπαιδευτική 

χρονιά 2006-2007. 
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Συγκεκριμένα επιδιώκεται να εντοπιστεί ο βαθμός στον οποίο οι 

συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί (πολιτικοί επιστήμονες, νομικοί, φιλόλογοι 

και κοινωνιολόγοι) είναι επαρκώς ενημερωμένοι σχετικά με το θέμα, ο 

βαθμός επιδίωξης της εφαρμογής διαθεματικών διδασκαλιών, το αν και 

κατά πόσο θεωρούν ότι το εκπαιδευτικό σύστημα, στο συγκεκριμένο 

μάθημα (Κ.Π.Α.), χρειάζεται επιβεβαίωση ή ανανέωση και τέλος να 

διερευνηθούν οι βασικοί παράγοντες που εμποδίζουν την αποτελεσματική 

εφαρμογή της διαθεματικότητας στο συγκεκριμένο μάθημα αλλά και 

γενικότερα στο γυμνάσιο. 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια πρώτη «ψηλάφηση» του θέματος, 

καθώς γνωρίζουμε ότι δεν έχει διεξαχθεί ανάλογη ερευνητική 

δραστηριότητα, ιδιαίτερα στο συγκεκριμένο πληθυσμό. Το ερωτηματολόγιο 

χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα ως ερευνητικό εργαλείο. Ο 

«Οδηγός για την εκπόνηση και τη σύνταξη γραπτής μεταπτυχιακής 

διατριβής» των Ανδρεαδάκη και Βάμβουκα (2005) αποτέλεσε τη βάση ως 

προς τη δομή και τη σύνταξη της συγκεκριμένης μεταπτυχιακής εργασίας, 

η οποία αποτελείται από δύο μέρη, επιμεριζόμενα σε κεφάλαια. 

Στο πρώτο κεφάλαιο, αποσαφηνίζονται θεμελιώδεις έννοιες άμεσα 

σχετιζόμενες με την διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο αναπτύσσεται η στοιχειώδης θεωρητική ανάλυση του θέματος. 

Αναφέρονται βασικά περιγραφικά χαρακτηριστικά της διαθεματικής 

προσέγγισης και επισημαίνονται οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στη 

διδακτική πράξη με τη «νέα φιλοσοφία» που διαπνέει την εκπαίδευση. Στο 

τρίτο κεφάλαιο, κατατίθενται προβληματισμοί γύρω από τα Αναλυτικά 

Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής 

Αγωγής της Γ΄ Γυμνασίου (Κ.Π.Α.) στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. και γίνεται 

λόγος για το νέο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 

(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) του Π.Ι., καθώς και παρουσίαση του Α.Π.Σ. του 

συγκεκριμένου μαθήματος. 

Τα επόμενα τρία κεφάλαια, αποτελούν το δεύτερο μέρος της 

εργασίας που ασχολείται με την ερευνητική δραστηριότητα που 

πραγματοποιήθηκε. Συγκεκριμένα, στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στην 

προβληματική της έρευνας, το σκοπό και τους στόχους της, διατυπώνονται 

οι ερευνητικές υποθέσεις, περιγράφεται η δειγματοληπτική διαδικασία, το 
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περιεχόμενο του ερευνητικού εργαλείου και η μέθοδος ανάλυσης των 

στατιστικών δεδομένων. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο, παρατίθενται τα περιγραφικά αποτελέσματα 

της έρευνας, τα οποία προβάλλονται σε παραλληλία με τις αντίστοιχες 

ερευνητικές υποθέσεις, που έχουν προηγηθεί.  

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα ερευνητικά αποτελέσματα. 

Διατυπώνονται επίσης οι περιορισμοί της έρευνας. Η εργασία 

ολοκληρώνεται με την προσωπική εκτίμηση του ερευνητή. Ακολουθεί η 

βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε και ένα παράρτημα που 

περιλαμβάνει το ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε στα υποκείμενα της 

έρευνας. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1.1. Εισαγωγή 
 Για την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου και του σκοπού που 

εξυπηρετεί η παρούσα εργασία κρίνουμε αναγκαία την εννοιολογική 

αποσαφήνιση των βασικότερων όρων που χρησιμοποιούνται τόσο στο 

θεωρητικό όσο και στο πρακτικό τμήμα της εργασίας. 

Γίνεται διασαφήνιση των όρων: «Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών», 

«Δ.Ε.Π.Π.Σ.», «Διεπιστημονικότητα / Διεπιστημονικά Προγράμματα 

Σπουδών», Διαθεματικότητα / Διαθεματικά Προγράμματα Σπουδών» και 

Ενιαιοποιημένο Α.Π.», και «Ενιαιοποίηση». 

Οι παραπάνω όροι εκφράζουν συγκεκριμένες σχολές με 

συγκροτημένο θεωρητικό υπόβαθρο και επιδιώκουν να απαντήσουν σε 

εκπαιδευτικά ερωτήματα, που σχετίζονται με τη μορφή, το περιεχόμενο, 

τον τρόπο οργάνωσης και τις διδακτικές διαδικασίες μετάδοσης της 

σχολικής γνώσης (Ματσαγγούρας, 2002, 20). 

 

1.2. Αναλυτικό Πρόγραμμα 
 Σύμφωνα με την παραδοσιακή εκδοχή του όρου, το Α.Π. αποτελεί 

«ένα διάγραμμα μαθημάτων», βάση του οποίου καθορίζονται οι γενικοί 

σκοποί κάθε μαθήματος, η διδακτέα ύλη, ο χρόνος διδασκαλίας της, 

καθώς και πλήθος άλλων μαθητικών δραστηριοτήτων (Μελανίτου, 1976, 

σελ. 292). 

Ένας άλλος γενικότερος ορισμός ορίζει το Α.Π., «ως Πρόγραμμα 

δραστηριοτήτων, οι οποίες οργανώνονται έτσι ώστε να μπορέσουν οι 

μαθητές να πετύχουν επιθυμητούς σκοπούς, οποιοιδήποτε και αν είναι 

αυτοί (Χατζηγεωργίου 1998, σελ. 101). 

 

1.3. Δ.Ε.Π.Π.Σ. (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών) 
 Τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. αποτελούν ανανεωμένα Προγράμματα Σπουδών, που 

εκπόνησε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στα πλαίσια της προσπάθειάς του να 

αναβαθμιστεί η ποιότητα της εκπαίδευσης, οργανώνοντας διαθεματικά το 
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περιεχόμενο της παρεχόμενης γνώσης και προτείνοντας ολιστικές 

προσεγγίσεις διδασκαλίας (Αλαχιώτης, 2001). 

 

1.4 Διαθεματικότητα (Cross – Thematic Integration) 
Σύμφωνα με τον τρόπο αυτό οργάνωσης των Α.Π.Σ., καταργούνται τα 

όρια των διακριτών μαθημάτων και αντιμετωπίζεται η γνώση ως ενιαία 

ολότητα. Οι μαθητές γίνονται κοινωνοί της νέας γνώσης μέσα από τη 

μελέτη θεμάτων, μείζονος σημασίας και ενδιαφέροντος τόσο σε προσωπικό 

όσο και σε κοινωνικό επίπεδο (Ματσαγγούρας 2002, 48). Όσον αφορά τη 

διαθεματικότητα, πρωταγωνιστικό ρόλο στη διδακτική διαδικασία 

λαμβάνουν τα υπό μελέτη θέματα, από τα οποία και καθορίζεται η 

ποσότητα και η ποιότητα της γνώσης που θα αναδυθεί. Το ενδιαφέρον 

δηλαδή, αποπροσανατολίζεται από τη διδακτέα ύλη και από την 

οριοθετημένη δομή των επιστημονικών κλάδων (Tchudi and Lafer, 1996, 

10). 

Στο σημείο αυτό, πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι η συλλογιστική 

των διαθεματικών προγραμμάτων, καταλύει μεν τα σύνορα των διακριτών 

παραδοσιακών μαθημάτων, όμως αυτό δεν συνεπάγεται την κατάργησή 

τους ως πηγών άντλησης της σχολικής γνώσης. 

Η διαφοροποίηση, έγκειται στο γεγονός, ότι πλαίσια οργάνωσης της 

σχολικής γνώσης και σημείο αναφοράς αποτελούν πλέον «πολυμαθήματα» 

(Γαβαλάς 2003, 18). Θέματα, ζητήματα και προβλήματα προερχόμενα είτε 

από τα προσωπικά ενδιαφέροντα των μαθητών, είτε θέματα γενικότερου 

κοινωνικού ενδιαφέροντος. 

 

1.5. Διεπιστημονικότητα (Inter-Desciplinarity) 
 Ο όρος διεπιστημονικότητα, αναφέρεται σε τρόπο οργάνωσης των 

Α.Π.Σ. σύμφωνα με τον οποίο, επιχειρούνται ποικιλότροπες συσχετίσεις 

των διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, μέσα από τη διατήρηση της 

αυτοτέλειας των διακριτών μαθημάτων, ως πλαισίων οργάνωσης της 

σχολικής γνώσης (Ματσαγγούρας, 2002, 24). 

Έτσι, για να διασφαλιστεί η σφαιρικότερη μελέτη του σαφώς 

διαχωρισμένου σε κλάδους περιεχομένου των μαθημάτων, επιχειρούνται 
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κατάλληλες διασυνδέσεις μεταξύ τους. Στα διεπιστημονικά προγράμματα 

σπουδών αφετηρία της σχολικής γνώσης και πλαίσιο της οργάνωσής της, 

αποτελούν οι κυρίαρχες δομές και το εννοιολογικό υπόβαθρο των 

αντίστοιχων επιστημονικών κλάδων (Ματσαγγούρας, 2002, 48). 

 

1.6. Ενιαιοποιημένο Αναλυτικό Πρόγραμμα (Integrated Curriculum) 
 Αποτελεί «έναν τρόπο διδασκαλίας, σχεδιασμού και οργάνωσης του 

διδακτικού προγράμματος», έτσι ώστε οι διακριτοί κλάδοι μαθημάτων να 

αλληλοσχετίζονται σε ένα πλαίσιο το οποίο: α) καλύπτει τις αναπτυξιακές 

ανάγκες των μαθητών και β) βοηθά τη σύνδεση της μάθησης με τρόπους 

που έχουν νόημα στις παρούσες ή σε προγενέστερες εμπειρίες των 

μαθητών (Roberts & Kellough, 2000, στον Κούσουλα 2004, σελ. 24). 

 

1.7. Ενιαιοποίηση (Integration) 
 Ο χαρακτηρισμός «ενιαία», στα νέα Προγράμματα Σπουδών 

(Δ.Ε.Π.Π.Σ.), καταδεικνύει την εσωτερική συνοχή των στοιχείων, που 

απαρτίζουν την διδασκαλία ενός θέματος που διδάσκονται τόσο σε 

διαφορετικές τάξεις όσο και σε διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης. 

Αποτελεί προϋπόθεση για την πραγματοποίηση διεπιστημονικών 

διασυνδέσεων και διαθεματικών προεκτάσεων (Ματσαγγούρας, 2002α, σελ. 

26). 

Οι όροι «διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών» και «διαθεματικό 

πρόγραμμα σπουδών» είναι όροι στενά συνυφασμένοι και εννοιολογικά 

συγγενείς, όμως δεν αποτελούν όρους ταυτόσημους αλλά διακριτούς. 
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2. Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

2.1. Συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών της 
διαθεματικότητας 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο τονίσθηκε το γεγονός ότι η 

διαθεματικότητα, αποτελεί έννοια όχι σαφώς οριοθετημένη και ξεκάθαρη 

ως προς τον τρόπο εφαρμογής της στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Το βασικό της γνώρισμα αποτελεί το γεγονός ότι τα ανεξάρτητα 

μαθήματα του παραδοσιακού σχολείου παύουν να λειτουργούν ως πλαίσια 

οργάνωσης της σχολικής γνώσης. Το περιεχόμενό τους δεν καταργείται 

αλλά διδάσκεται με διαφορετική συλλογιστική και μεθοδολογία. Η 

σχολική γνώση οργανώνεται γύρω από θέματα ειδικού ή και καθολικού 

ενδιαφέροντος (Βάος, 2004, σελ. 448). Η νέα αυτή αντίληψη του τρόπου 

«διαχείρισης» της σχολικής γνώσης απορρέει από την αλλαγή της 

γενικότερης αντίληψης του περιβάλλοντος κόσμου για τη σύγχρονη εποχή.  

Συγκεκριμένα, με γνώμονα το είδος της παρεχόμενης γνώσης, η 

διαθεματική προσέγγιση, αναπτύσσεται στα ακόλουθα εναλλακτικά 

μοντέλα: α) Συσχετιζόμενη γνώση (διατήρηση του διαχωρισμού των 

γνωστικών κλάδων και προσπάθεια ταυτόχρονης συνεξέτασης του 

θέματος), β) Διαμεριζόμενη γνώση (δημιουργία συσχετίσεων, χωρίς εμφανή 

διατήρηση των ορίων των γνωστικών πεδίων) και γ) Αναδομημένη γνώση 

(προσανατολισμός και επικέντρωση στη σύνθεση στοιχείων που φωτίζουν 

ένα θέμα) (Adlera Flihan, 1997 στο Κούσουλας, 2004, σελ. 26-27). 

Γίνεται φανερό ότι η διαπλοκή των κλάδων, που πραγματοποιείται 

με ανάλογες δραστηριότητες, προσδίδει ένα κλίμα ελευθερίας και 

δημοκρατίας στην εκπαιδευτική πράξη, κατάσταση που συνεπάγεται 

μεγάλο εύρος δυνατοτήτων που δίνονται μέσω της διαθεματικής 

προσέγγισης. 

Βασικό, επίσης, γνώρισμα της διαθεματικότητας που την 

διαφοροποιεί από την παραδοσιακή προοπτική διδασκαλίας αποτελεί ο 

παιδοκεντρικός της χαρακτήρας. Ο μαθητής εργάζεται μέσα σε πνεύμα 

αποδοχής και ελευθερίας και αυτομορφώνεται (Θεοφιλίδης, 1997, σελ. 9). 

Η διαθεματική προσέγγιση συντελεί στην καλλιέργεια και αύξηση 

των δυνατοτήτων του κάθε παιδιού, να προσεγγίσει βαθιά την ουσία της 

ζωής. 
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Εάν δε, θεωρήσουμε το θέμα από κοινωνιολογικοπολιτική σκοπιά, 

θα μπορούσαμε να επισημάνουμε «τη δυνατότητα οριζόντιας και κάθετης 

διεργασίας ποικίλων γνώσεων, δεξιοτήτων του παρελθόντος και του 

παρόντος μέσα σε μια εξελισσόμενη και πολυπολιτισμική κοινωνία» 

(Γαλανοπούλου, 2002, σελ. 233). 

Η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης δεν αποτελεί αυτοσκοπό για 

τη διδακτική πράξη αλλά εμφανίζεται ως απάντηση στην ανάγκη για 

φυσική και αυθεντική μαθησιακή επικοινωνία (Κούσουλας, 2004, σελ. 

28). 

Τέλος, ο Καραγιώργος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κατάλληλη 

αξιοποίηση μέσω της διαθεματικής προσέγγισης των περιεχομένων των 

Κ.Σ. δομώντας και καλλιεργώντας τους αντιληπτικούς μηχανισμούς των 

παιδιών, να κατακτούν τη γνώση, να κατανοούν , να κατηγοριοποιούν, να 

αναλύουν, να συνθέτουν, να συσχετίζουν, να συμπεραίνουν και να 

γενικεύουν. Οι γνωστικές αυτές δεξιότητες είναι απαραίτητες για τους 

νέους στην προσπάθειά τους να επιλύουν διάφορες προβληματικές 

καταστάσεις που θα αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή. Για την 

επίλυση προβληματικών καταστάσεων, ο αυτόνομος πολίτης προσφεύγει 

στις υπαγορεύσεις της γνώσης, και αφού ενημερωθεί σφαιρικά και 

πολυδιάστατα, χρησιμοποιώντας ως κανόνα το σύστημα αξιών που έχει 

διαμορφώσει, δραστηριοποιείται αυτόνομα και αυτόβουλα, ενεργώντας με 

σύνεση, αντιστοιχώντας τις πράξεις του με τις πεποιθήσεις του, αφού 

πρώτα αναλογιστεί τις πιθανές συνέπειες που απορρέουν από αυτές τις 

πράξεις. 

Το γνωστικό υπόβαθρο και το λειτουργικό αξιακό σύστημα, 

θεμελιωμένο στις δημοκρατικές αρχές οφείλουν να αποτελούν τις 

προϋποθέσεις μιας αντικειμενικής αξιολογικής αποτίμησης για: 

• Γνώση και κατανόηση των μηχανισμών και των διαδικασιών μέσα 

από τις οποίες ένα πρόσωπο μπορεί να δραστηριοποιηθεί, μέσα 

σε μια δημοκρατική κοινωνία. 

• Δεξιότητες ανάλυσης των ιδεών, τεκμηρίωση των επιχειρημάτων 

μας και δυνατότητα να αντιδιαστείλουν μεταξύ γνώμης και 

τεκμηριωμένου επιστημονικού «διισχυρισμού» (γνώμης και 

γνώσης). Να αποτιμούν την αυθεντικότητα, τη σχετικότητα, την 
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ακρίβεια και την αξία ενός προτάγματος. Εκφάνσεις που 

συνιστούν την ουσία της κριτικής σκέψεις. 

Όταν στάση και πεποίθηση συνιστούν τις δύο όψεις του ίδιου 

νομίσματος, η γνώση μετουσιώνεται σε στάση και πράξη ζωής. Η 

συμπεριφορά μας αποτελεί μετουσίωση του λογισμού μας. Ο λόγος και ο 

στοχασμός μας, νοηματοδοτούν την κοσμοαντίληψή μας, και η 

συμπεριφορά μας την ενσαρκώνει. (Καραγιώργος σελ. 703). 

 

2.2. Η ανάγκη για διαθεματική προσέγιση της γνώσης 
 Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή της παρούσας εργασίας το 

εκπαιδευτικό σύστημα, ελληνικό, ευρωπαϊκό κα παγκόσμιο καλείται να 

μεταβληθεί από γνωσιοκεντρικό σε μαθητοκεντρικό απεμπολώντας τη 

στείρα και παθητική απόκτηση γνώσεων. Το βασικό χαρακτηριστικό του 

παραδοσιακού σχολείου, το οποίο είναι ο κύριος υπεύθυνος για την 

αναποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, αποτελεί η 

οργάνωση της σχολικής γνώσης σε ανεξάρτητα, χωρίς συνεκτικότητα, 

γνωστικά αντικείμενα. Αυτό εμποδίζει την απόκτηση σαφούς αντίληψης 

του ενιαίου της πραγματικότητας από τους μαθητές. Προκειμένου στη 

διδασκαλία να αντικατοπτρίζεται η ουσία της πραγματικότητας στο σύνολό 

της, τα μαθήματα θα πρέπει να διδάσκονται αποτελώντας μια αρμονική 

ενότητα. Ο Πλάτων χαρακτηριστικά αναφέρει «Τα χύδην μαθήματα 

συναπτέον εις σύνοψιν αλλήλων των μαθημάτων και της του ούτος φύσεως» 

(Πλάτωνος, Πολιτεία, 537C). 

Η μετάβαση από μάθημα σε μάθημα καθώς και από εκπαιδευτικό 

σε εκπαιδευτικό, δημιουργεί ανασφάλεια και εσφαλμένη αντίληψη της 

πραγματικότητας. Και αυτό συμβαίνει, διότι η μονομερής προσέγγιση ενός 

γνωστικού αντικειμένου, από την περιορισμένη οπτική γωνία μιας 

επιστήμης, άλλοτε δημιουργεί έλλειμμα και άλλοτε σύγκρουση στη 

μαθητική σκέψη. 

Ένα άλλο επιπλέον στοιχείο, που έχει συμβάλλει αποφασιστικά στην 

αποκοπή του σχολείου από την κοινωνία, είναι ο έντονος διαχωρισμός 

μεταξύ σχολικών και εξωσχολικών στοιχείων. 

Το παραδοσιακό σχολείο παραγνωρίζοντας τις ψυχοκινητικές 

δεξιότητες των μαθητών και έχοντας έντονα γνωστό κεντρικό χαρακτήρα 
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εμφανίζεται να μην εμπιστεύεται τις δυνατότητες των μαθητών. Οι μαθητές 

αισθάνονται ότι το σχολείο δίνει έμφαση όχι σε όσα μπορούν να κάνουν, 

αλλά σε όσα δεν μπορούν (Κοσσυβάκη, 2003, σελ. 76). 

Αντίθετα, οι διαθεματικές δραστηριότητες ενισχύουν την αυτοεικόνα 

του και ενθαρρύνουν τη φοίτησή του στο σχολείο. Επομένως, η 

διαθεματικότητα, μπορεί να επιφέρει εσωτερικές αλλαγές και να 

μετατρέψει την παρούσα εν μέρει «Διδακτική του Αντικειμένου» σε 

«Διδακτική του Ενεργού Υποκειμένου» (Κοσσυβάκη, 2003, σελ. 20). 

Προκύπτει λοιπόν, αβίαστα και με σαφήνεια από τα ανωτέρω η 

επιτακτική ανάγκη επαναπροσδιορισμού του γενικότερου εκπαιδευτικού 

πλαισίου. 

Η διαθεματικότητα αποτελεί ίσως ένα χρήσιμο εργαλείο στο να 

ελαχιστοποιήσει τις υπάρχουσες δυσκολίες και να ωθήσει το εκπαιδευτικό 

σύστημα να βγει από τα αδιέξοδά του. 

 

2.3. Μέσα υλοποίησης της διαθεματικής προσέγγισης 

2.3.1. Η Ευέλικτη Ζώνη 
Η Ευέλικτη Ζώνη, αποτελεί ένα πρόγραμμα που εφαρμόστηκε κατ’ 

αρχήν πιλοτικά, κατά το Σχολικό Έτος 2001-2002, σε 250 Σχολικές 

Μονάδες και λειτουργεί ως πλαίσιο υλοποίησης των επιδιώξεων της 

προωθημένης διαθεματικότητας. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, 

πραγματοποιούνται, συλλογικά, διαθεματικές δραστηριότητες ποικίλων 

θεμάτων. Το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από ευελιξία και αφήνει 

περιθώρια αυτονομίας και δράσης στον εκπαιδευτικό και στους μαθητές 

γεγονός που αναβαθμίζει ποιοτικά το έργο της παρεχόμενης εκπαίδευσης 

(Π. Ι. 2002). 

Η Ευέλικτη Ζώνη απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς με όραμα και 

όρεξη, γεγονός που δικαιολογεί την προαιρετική εφαρμογή της. Πρόκειται 

για ένα πρόγραμμα που εισάγει πλήθος καινοτόμων στοιχείων, όπως η 

θεσμοθετημένη αναγνώριση της αυτονομίας του εκπαιδευτικού και η νέα 

αντίληψη στη διαχείριση του διδακτικού χρόνου με την κατάργηση του 

ανελαστικού διδακτικού σαρανταπεντάλεπτου. Ακόμη, η προώθηση 

διαφορετικής κουλτούρας στο χώρο του σχολείου και η προσπάθεια 

διαμόρφωσης της ταυτότητας ενός χειραφετημένου πολίτη στους μαθητές, 
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δημιουργούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την εισαγωγή της 

διαθεματικότητας στη σχολική τάξη (Ματσαγγούρας 2002, 120-128). 

Στο σημείο αυτό ο Κρίκας κρίνει σκόπιμο να αναλύσει την έννοια 

της σχολικής κουλτούρας. Δεδομένου ότι η δυνατότητα αναμόρφωσής της 

αποτελεί κριτήριο για την αξιολόγηση του προγράμματος της ευέλικτης 

ζώνης. Μέσα από τον τρόπο οργάνωσης του σχολικού συστήματος οι 

εκπαιδευτικοί έχουν αναπτύξει ένα πλέγμα πεποιθήσεων, αξιών, συνηθειών 

και πρακτικών δράσης. Το πλέγμα αυτό καλείται διδακτική κουλτούρα και 

σηματοδοτεί τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αυτοπροσδιορίζονται 

επαγγελματικά και καθορίζει τι είναι αναμενόμενο, αποδεκτό και 

επιβεβλημένο στη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών σε σχέση με τους 

μαθητές, τους συναδέλφους, τους προϊστάμενους, τους γονείς και τους 

κοινωνικούς φορείς (Κρίκας, 2006, σελ.24). Συνεχίζοντας τονίζει ότι η 

κουλτούρα ενός σχολείου αντανακλάται σε σχολικό κλίμα το οποίο 

ορίζεται ως ένα στοιχείο της οργανωτικής κουλτούρας. Η θετική 

ατμόσφαιρα που επικρατεί στη σχολική μονάδα επηρεάζει βελτιωτικά τη 

μάθηση των μαθητών και την παραγωγικότητα των εκπαιδευτικών. Με 

άλλα λόγια η κουλτούρα και το κλίμα προσδίδουν τον ιδιαίτερο 

χαρακτήρα στο κάθε σχολείο. 

Θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι πλήθος στοιχείων όπως είναι η 

πολυπλοκότητα και η αντιφατικότητα της ίδιας της φύσης των 

εκπαιδευτικών καταστάσεων και η συχνή έλλειψη δεκτικότητας των 

εκπαιδευτικών, καθιστούν επίφοβη τη βιωσιμότητα της Ευέλικτης Ζώνης. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Η Ευέλικτη Ζώνη και οι παρόμοιες 

καινοτόμες προσπάθειες αποτελούν για το εκπαιδευτικό μας σύστημα ένα 

στοίχημα, το οποίο ενέχει πάντα κινδύνους για πολλούς και ποικίλους 

λόγους» (Ματσαγγούρας, 2002, 129). 

 

2.3.2. Η Μέθοδος Project 
Η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης στο σημερινό Γυμνάσιο 

ενθαρρύνεται και δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω, επίσης, της μεθόδου 

Project ή αλλιώς μέσω των «σχεδίων εργασίας». Ως σχέδιο εργασίας 

ορίζουμε «κάθε οργανωμένη μαθησιακή δραστηριότητα, συλλογικής 

συνήθως μορφής, που αναπτύσσεται σε πλαίσιο ελεύθερης επιλογής με 
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βάση προκαθορισμένο σχέδιο και αποβλέπει στη διερεύνηση, οργάνωση 

και διαχείριση γνώσεων, υλικών, αξιών και δράσεων, οι οποίες αφορούν 

ολιστικές καταστάσεις της πραγματικότητας και ενδιαφέρουν άμεσα τους 

εμπλεκόμενους μαθητές ως άτομα ή ως μέλη κοινωνικών ομάδων» 

(Ματσαγγούρας, 2002, 221). 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της μεθόδου αυτής αποτελεί η 

ενιαιοποίηση του περιεχομένου διδασκαλίας. Ξεπερνώντας τη 

πολυθεματική οργάνωση της διδακτέας ύλης στα παραδοσιακά μαθήματα, 

τα σχέδια δράσης καθιστούν τους μαθητές κοινωνούς σε καταστάσεις 

μάθησης και προωθούν την εργαστηριακή και ευρηματική διδασκαλία 

(Κοσσυβάκη, 2003, 74). 

Τα θέματα ενδέχεται να προέρχονται από τα διδασκόμενα 

μαθήματα, να είναι θέματα καθολικής αναφοράς, κοινωνικού 

προβληματισμού ή και να αντλούνται από το χώρο των μακροεννοιών και 

των μακροδεξιοτήτων (Ματσαγγούρας, 2002, 229-234). Ο χρόνος 

διάρκειας των σχεδίων δράσης κυμαίνεται από λίγες ώρες μέχρι και ένα 

σχολικό έτος. Με τη μέθοδο αυτή, η μάθηση αποκτά όχι μόνο γνωστικό, 

αλλά συναισθηματικό και πρακτικό προσανατολισμό. Με άλλα λόγια η 

μέθοδος project, αποτελεί ένα μέσο προωθημένης διαθεματικότητας και 

μια προσπάθεια ικανοποίησης του αιτήματος για αποσχολειοποίηση του 

παραδοσιακού σχολείου (Κοσσυβάκη, 2003, 450). 

Η φιλοσοφία και η θεωρητική στήριξη της ευέλικτης ζώνης 

διαθεματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων προϋποθέτει την 

εφαρμογή ενεργητικών, συμμετοχικών, συνεργατικών, διεπιστημονικών 

σχεδίων εργασίας (project). Οι μεν συνθετικές και δημιουργικές εργασίες 

προσανατολίζονται στην προσωπικότητα του μαθητή και στην αξιοποίηση 

των κλίσεων και ενδιαφερόντων του, η δε ευέλικτη ζώνη προσανατολίζεται 

στον εφοδιασμό του μαθητή με τα προσόντα εκείνα έτσι ώστε ως πολίτης 

της χώρας αυτής να ανταγωνιστεί τους πολίτες άλλων χωρών σε μια 

κοινωνία της γνώσης, όπως είναι η σύγχρονη. Και στις δύο περιπτώσεις 

είναι αναμενόμενο ότι αφετηρία των σύγχρονων καινοτομιών του 

εκπαιδευτικού μας συστήματος είναι η «ευθυγράμμιση» με τις επιταγές της 

σύγχρονης κοινωνίας, καθώς και στους μελλοντικούς στόχους των 
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εκπαιδευτικών συστημάτων από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων στις Βρυξέλλες, το 2001. 

 

2.4. Η διαθεματικότητα στις χώρες της Ευρώπης 
 Από τα παραπάνω, καθίστανται εμφανής η έντονη προβληματική 

που έχει αναπτυχθεί σχετικά με τον τρόπο δόμησης και οργάνωσης 

αποτελεσματικών Αναλυτικών Προγραμμάτων διαθεματικού χαρακτήρα, 

προβληματική που απασχολεί ήδη έντονα τις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Πρόσφατα, μάλιστα, διενεργήθηκε έρευνα με αντικείμενο μελέτης το 

ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο στο οποίο εφαρμόζεται η διαθεματική 

προσέγγιση στα εθνικά Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, διαφόρων 

ευρωπαϊκών χωρών (Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2002, σελ. 76). Στην έρευνα 

συμμετείχαν 27 χώρες. Από αυτές το 37% - 10 χώρες – παρουσιάζεται να 

εφαρμόζει τη διαθεματικότητα στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το 10% 

βρίσκεται σε στάδιο προπαρασκευής και το 53% δεν έχει ακόμη 

ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη διάσταση της εκπαίδευσης (Παναγάκος, 

2002, σελ. 76). 

Η Καρατζιά – Σταυλιώτη (2002, σελ. 57), η οποία συμμετείχε στη 

συγκεκριμένη έρευνα, δηλώνει ότι κοινό χαρακτηριστικό στις αναφορές 

των χωρών, ήταν η συσχέτιση της έννοιας της διαθεματικότητας με την 

αποσπασματικότητα, τη συνοχή αλλά και συνέχεια της γνώσης. Από 

ανάλογες γραπτές επισημάνσεις των χωρών, προκύπτει ότι η 

διαθεματικότητα νοείται και αντιμετωπίζεται ως «στοιχείο συμπλήρωμα» 

στις υπάρχουσες δομές, ως «διορθωτικό» απέναντι στην κυριαρχία ή την 

ανεπάρκεια της ακαδημαϊκής δομής των επιστημών στην εκπαιδευτική 

φιλοσοφία και πολιτική, ως «διάσταση» που διαπερνά όλο το πρόγραμμα, 

ως «διαμορφωτικό» παρά «κοινωνικά αναπαραγωγικό», ως «νεωτερισμό» ή 

ως «οδηγό προς την αλλαγή» κ.ά». 

Πέρα από κάθε αμφιβολία, οι απόψεις κάθε χώρας για τη 

διαθεματικότητα είναι στενά συνυφασμένες με το ιδεολογικό και πολιτικό 

συγκείμενο που τη χαρακτηρίζει. Δεδομένη πραγματικότητα, ωστόσο, 

αποτελεί το γεγονός, ότι δεν υπάρχει κοινή πορεία πλεύσης μεταξύ των 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τη διαθεματικότητα. Η 
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συγκεκριμένη διάσταση της εκπαίδευσης, ενσαρκώνεται είτε με την 

πραγματοποίηση διαφορετικών δραστηριοτήτων, είτε με την ενασχόληση 

με διαφορετικά αντικείμενα και θεματικές στο ωρολόγιο πρόγραμμα, είτε 

μέσα από σύμπραξη και διασύνδεση θεμάτων ή μαθημάτων του 

Αναλυτικού Προγράμματος. Είναι πάντως, εμφανής και δεδομένος ο 

προβληματισμός των χωρών, για την εξεύρεση τρόπων αποτελεσματικής 

προώθησης της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης στα Προγράμματα 

Σπουδών. 

Επιπρόσθετα στα παραπάνω, η Βελγική Προεδρία οργάνωσε 

πρόσφατα διήμερο συνέδριο με θέμα στο οποίο ενυπάρχει η 

διαθεματικότητα στα εθνικά Προγράμματα Σπουδών. Στο συγκεκριμένο 

συνέδριο, ο πρόεδρος της Ε.Ε. υπογράμμισε το γεγονός ότι η βελτίωση της 

ποιότητας των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων εναπόκειται στην 

προώθηση της διαθεματικότητας στα σχετικά Α.Π.Σ. Υποστηρίχτηκε, 

μάλιστα, ότι «μέσα από τη διαθεματική προσέγγιση καλλιεργούνται οι 

βασικές αξίες, αποκτώνται οι απαραίτητες θετικές στάσεις και 

αναπτύσσονται οι δεξιότητες που απαιτεί η σημερινή ευρωπαϊκή κοινωνία 

της γνώσης, η οποία προωθεί τη δημοκρατία, τη συμμετοχή και την 

υπευθυνότητα των πολιτών και προσδοκά την ποιότητα ζωής για όλους 

τους πολίτες» (Καρατζιά – Σταυλιώτη, 2002, σελ. 59). 

Εν κατακλείδι, η σχετική βιβλιογραφία αναφέρει ότι παρόλες τις 

διαφοροποιήσεις που παρουσιάζονται στα ευρωπαϊκά Προγράμματα 

Σπουδών και για τις οποίες έγινε λόγο προηγουμένως, κοινός βασικός 

στόχος των ευρωπαϊκών Προγραμμάτων είναι «η πνευματική, κοινωνική, 

ηθική, φυσική και διανοητική ανάπτυξη των ατόμων ούτως ώστε να 

υπάρξει μιας υγιής, δίκαιη και δημοκρατική κοινωνία με αποδοτική 

οικονομία που προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη» (Καρατζιά-Σταυλιώτη, 

2002, σελ. 61). Παρά το γεγονός ότι η πρακτική εφαρμογή της 

διαθεματικότητας δεν έχει σαφώς οριοθετηθεί και συγκεκριμενοποιηθεί 

από πλήθος χωρών, η συστηματική ενασχόληση και ο προβληματισμός 

που σημειώνεται γύρω από το θέμα στο διεθνή χώρο, υποδηλώνει τη 

σοβαρότητα του ζητήματος. 
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3. ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) 

3.1. Τι είναι τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. 
Στα πλαίσια της καινοτόμου προσπάθειάς, του το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, εκπόνησε τα ανανεωμένα προγράμματα σπουδών που 

αποτελούν τα Δ.Ε.Π.Π.Σ., για να προδιαγράψει με τον τρόπο αυτό μια νέα 

προοπτική στην εκπαίδευση της χώρας αλλά και για να προβληματίσει και 

να απαντήσει στα ερωτήματα, τι είδους πολίτες θέλουμε και τι όραμα 

έχουμε για την Ελλάδα. 

Απόρροια της προσπάθειας αυτής, αποτελεί η αναπροσαρμογή του 

σκοπού και των στόχων της εκπαίδευσης, η τροποποίηση των μεθόδων 

διδασκαλίας και η γενικότερη ανανέωση του εκπαιδευτικού υλικού, ώστε 

να καταστεί ελκυστικότερο και αποτελεσματικότερο. Με τον τρόπο αυτό τα 

Δ.Ε.Π.Π.Σ. επιδιώκουν την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης 

γνώσης και προτείνουν ολιστικές προσεγγίσεις διδασκαλίας. Το ελληνικό 

σχολείο, ακολουθώντας ανάλογες πρακτικές δύναται να προσφέρει μια 

σφαιρικότερη άποψη της πραγματικότητας στους μαθητές (Π.Ι., 

Αλαχιώτης, 2001). 

Τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. αναζητούν, πρακτικά, πραγματοποιήσιμους τρόπους 

συνδυασμού διεπιστημονικών και διαθεματικών προσεγγίσεων, 

υπερνικώντας τις αδυναμίες των σχολικών προγραμμάτων με τα διακριτά 

μαθήματα και διατηρώντας τα αναμφίβολα υπαρκτά θετικά στοιχεία τους 

(Ματσαγγούρας 2002, 28). 

Το εκπαιδευτικό σύστημα προσανατολίζεται με τον τρόπο αυτό προς 

τη Διδακτική του «Ενεργού Υποκειμένου» προσπαθώντας να επιτύχει τη 

διατήρηση της αυτοτέλειας των διδακτικών αντικειμένων ως προς τη 

θεωρητική τους σύλληψη αλλά και την οργάνωση της διδασκαλίας στη 

βάση διαθεματικών και υπερθεματικών κριτηρίων (Κοσσυβάκη, 2003, 60). 

3.2. Γενικές αρχές του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου 
Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και των επιμέρους 
αναλυτικών προγραμμάτων 
 
 Η προώθηση των προτάσεων μέσω του Δ.Ε.Π.Π.Σ., αναφορικά με 

την ποιότητα και τον τρόπο οργάνωσης της σχολικής γνώσης στην Ελλάδα, 
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λαμβάνουν υπόψη τη δομή και τους σκοπούς του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος με τα διακριτά μαθήματα συσχετίζοντας τη 

γνώση σε ένα οριζόντιο και ένα κάθετο άξονα διαθεματικότητας. Ο 

οριζόντιος άξονας συσχέτισης υποδηλώνεται από τον χαρακτηρισμό του 

προγράμματος ως διαθεματικού και ο κάθετος από το χαρακτηρισμό του 

ως ενιαίου. 

 Το Δ.Ε.Π.Π.Σ. σέβεται το υπάρχον μοντέλο του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος, με τα αυτοτελή διδασκόμενα μαθήματα, όμως 

το στοιχείο αυτό αποτελεί τροχοπέδη στη διασφάλιση της εσωτερικής 

συνοχής που επιδιώκεται με τα νέα προγράμματα. Για το λόγο αυτό, 

απαιτείται οργάνωση της διδακτέας ύλης των διακριτών μαθημάτων με 

τέτοιο τρόπο, που θα προσφέρει μια πολύπτυχη και πολυπρισματική 

επεξεργασία του εκάστοτε θέματος. Γίνεται λόγος δηλαδή, για συνεξέταση 

ενός θέματος από πλευράς επιστήμης, τέχνης και τεχνολογίας, όταν αυτό 

είναι εφικτό (Οριζόντια διασύνδεση των ΑΠΣ). 

Η έννοια της διαθεματικότητας είναι γενικότερη από εκείνη της 

διεπιστημονικότητας. Η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης παρέχει την 

ευκαιρία οικοδόμησης και ενεργητικής απόκτησης της γνώσης από το 

μαθητή διαμορφώνοντας με τον τρόπο αυτό τη δική του προσωπική στάση 

απέναντι στη ζωή. Έννοιες, που συναντώνται συχνά, σε γνωστικά 

αντικείμενα διαφόρων τάξεων θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως 

«διαθεματικές». Οι έννοιες αυτές, σε συνδυασμό με κατάλληλες πρακτικές 

που θα αναφερθούν, ενισχύουν τη διαθεματική προσέγγιση. Το νέο 

πλαίσιο προγραμμάτων τιτλοδοτήθηκε ως διαθεματικό, 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 κοινωνικά πράγματα. Η 

διεπιστημονικότητα είναι κυρίως επιστημολογική έννοια και παραπέμπει 

σε γνωσιοκεντρικά και όχι σε παιδοκεντρικά και κοινωνιοκεντρικά 

προγράμματα σπουδών στα οποία παραπέμπει η διαθεματικότητα. 

Προϋπόθεση για την ενίσχυση διαθεματικών προεκτάσεων αποτελεί 

η οριζόντια διασύνδεση των ΑΠΣ, γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται 

αυτοτελώς σε μια βαθμίδα της σχολικής εκπαίδευσης. Επιτυγχάνουμε την 
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οριζόντια διασύνδεση όταν οι διδασκόμενες έννοιες διαχέονται στα σχολικά 

εγχειρίδια των επιμέρους μαθημάτων. Έτσι, όταν οι μαθητές διδάσκονται  

μια διαθεματική έννοια από τη σκοπιά π.χ. της Κοινωνικής και 

Πολιτικής Αγωγής έχουν την ευκαιρία να ανακαλέσουν και να 

χρησιμοποιήσουν γνώσεις που έχουν ήδη κατακτήσει σχετικά με την ίδια 

έννοια από την πλευρά της Ιστορίας, της Γεωγραφίας, της Κοινωνιολογίας 

κ.τ.λ. 

Ακόμη, στο πλαίσιο της διδασκαλίας μαθημάτων προτείνεται η 

πραγματοποίηση διαθεματικών προσεγγίσεων ποικίλου περιεχομένου που 

ενισχύουν την ολόπλευρη προσέγγιση των διδασκομένων εννοιών. Ο 

χρόνος που αφιερώνεται στις εργασίες αυτές κυμαίνεται στο 10% περίπου 

του διδακτικού χρόνου κάθε θεματικής ενότητας. 

Στο σημείο αυτό, πρέπει να τονίσουμε ότι μέσα από τη διδασκαλία 

διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, απαραίτητη είναι η προώθηση 

συγκεκριμένων δεξιοτήτων που θα μπορούσαν να προσδιοριστούν ως 

διαθεματικές. Οι δεξιότητες και στάσεις που συνήθως καλλιεργούνται και 

αναπτύσσονται με τη διαθεματική διδασκαλία και μάθηση είναι δυνατόν 

να εξειδικευτούν περισσότερο και να αποκτήσουν συγκεκριμένο 

περιεχόμενο ανάλογα με το θεματικό περιεχόμενο των γνώσεων στις οποίες 

πραγματοποιείται η συγκεκριμένη μάθηση. Εάν για παράδειγμα ως 

θεματική θεωρηθεί η Παιδεία του Πολίτη (citizenship education) οι 

ατομικές διανοητικές δεξιότητες στην περίπτωση αυτή είναι δυνατόν να 

περιλαμβάνουν: 

• δεξιότητες που συνδέονται με την προφορική και γραπτή έκφραση 

• δεξιότητες που εμπεριέχουν κρίση 

• την αναγνώριση της ύπαρξης μεροληψίας, προκατάληψης, στερεοτύπων 

και διακρίσεων 

Οι κοινωνικές δεξιότητες περιλαμβάνουν: 

• την αναγνώριση και την αποδοχή των διαφορών 

• τη δημιουργία θετικών και όχι καταπιεστικών σχέσεων 

• την επίλυση αντιπαλοτήτων με όχι βίαιο τρόπο 

• την ανάληψη υπευθυνότητας 

• τη συμμετοχή σε αποφάσεις  

(Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, Τευχ. 7, 61). 
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Βεβαίως, κατά τη διαμόρφωση των ΑΠΣ του εκάστοτε γνωστικού 

αντικειμένου, τα στοιχεία που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είναι οι 

δυνατότητες αντίληψης των μαθητών, οι προφανείς δυσκολίες της 

διδακτικής ενότητας, οι γενικότερες εκπαιδευτικές συνθήκες και η ηλικία 

τους (ΠΙ, 2002). 

 

3.3. Σκοπός των διαθεματικών προγραμμάτων 
 Πέρα από αυτά που έχουν έμμεσα διαφανεί από τα προηγούμενα 

κεφάλαια, αναγκαία κρίνεται η αναφορά στο γεγονός ότι η διαθεματική 

προσέγγιση αποτελεί μια διέξοδο όχι όμως και πανάκεια στην προσπάθεια 

αναβάθμισης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευση στην Ελλάδα. 

Η εφαρμογή των διαθεματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

επιδιώκει να καταστήσει τους Έλληνες μαθητές ενεργούς συμμέτοχους 

στην εκπαιδευτική διαδικασία και ικανούς να μαθαίνουν και να 

αυτομορφώνονται δια βίου (ΠΙ, 2001). Ακόμη προωθούν το συνεργατικό 

πνεύμα μεταξύ των μαθητών, την αξιοποίηση των βιωμάτων τους για την 

οικοδόμηση της γνώσης καθώς και την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών 

και ανάδειξη τους σε πολίτες με κριτικό πνεύμα και ικανότητα 

διαμόρφωσης προσωπικής κοσμοθεωρίας (Αργυροπούλου, 2002). 

 

3.4. Η διαθεματική προσέγγιση στο μάθημα της Κοινωνικής και 
Πολιτικής Αγωγής (Κ.Π.Α.) στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην 
Ελλάδα 
 Μπορεί να θεωρηθεί, ότι οι τρόποι που η διαθεματικότητα 

υλοποιείται στα ΑΠΣ των χωρών της Ευρώπης ανήκουν σε τρεις γενικές 

κατηγορίες: 

1. Στην προώθηση θετικών συμπεριφορών, στάσεων και αξιών (π.χ. 

προσωπική και κοινωνική αγωγή και αγωγή υγείας). 

2. Έχουν περιεχόμενο που δεν εντάσσεται σε οποιοδήποτε γνωστικό 

αντικείμενο (π.χ. θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και μέσων 

μαζικής ενημέρωσης). 

3. Μπορούν να συνδέονται με την ανάπτυξη, την επικοινωνία, την 

κοινωνικοποίηση και την επίλυση προβλημάτων της καθημερινής 

ζωής. 
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Οι απόψεις για τη διαθεματικότητα συνδέονται με το πολιτικό και 

ιδεολογικό πλαίσιο της κάθε χώρας (Καρατζά-Σταυλιώτη, 2002). 

Σε συνέδριο της Βελγικής προεδρίας της Ε.Ε. το έτος 2000, ο 

εκπρόσωπος της Ε.Ε. για θέματα εκπαίδευσης, τόνισε την τεράστια 

σημασία της προώθησης της διαθεματικότητας στα ΑΠΣ καθώς με αυτόν 

τον τρόπο αποκτώνται απαραίτητες γνώσεις, αξίες, στάσεις και δεξιότητες, 

που απαιτεί η σημερινή ευρωπαϊκή κοινωνία της γνώσης η οποία προωθεί 

τη δημοκρατία, τη συμμετοχή και την υπευθυνότητα των πολιτών. 

Οι βασικές αξίες ενός δημοκρατικού συστήματος εκπαίδευσης 

περιλαμβάνουν συνήθως την ελευθερία, την ισότητα, την αξία της 

μοναδικότητας του ατόμου, την κοινότητα, την οικογένεια και την 

κοινωνική δικαιοσύνη. 

Διαπιστώνουμε πως δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε θεματικές που 

υπάγονται σε μεγάλο βαθμό στο χώρο των Κοινωνικών Σπουδών μια και 

αυτές αποτελούν συνισταμένη των Κοινωνικών Επιστημών. 

Θεματικές όπως: Η Παιδεία του Πολίτη, η Επιχειρηματικότητα, η 

Αγωγή Υγείας, ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός, η 

Περιβαλλοντολογική Εκπαίδευση. 

Ειδικότερα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο της 

Ευρώπης πρότεινε μέσα από μελέτη που διενεργήθηκε από το δίκτυο 

«Ευρυδίκη» (δίκτυο πληροφόρησης εκπαιδευτικών θεμάτων στην Ευρώπη), 

με θέμα «Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Αγωγή του Πολίτη» (Education 

for Democratic Citizenship) ότι όλες οι βαθμίδες του εκπαιδευτικού 

συστήματος θα πρέπει να προσαρμόσουν αυτό το θέμα στο ΑΠΣ είτε ως 

«αυτόνομο» μάθημα είτε ως θεματική-στοιχείο οριζόντιας διασύνδεσης των 

ΠΣ (cross-curricula themes CCTs-www.eurydice.org). 

Ακόμη, καθώς αποτελεί κύριο μέλημα των κυβερνήσεων και της ΕΕ, 

η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και η πιο ενεργή συμμετοχή των 

πολιτών στην κοινωνική και πολιτική ζωή, το Συμβούλιο της Ευρώπης, 

ανακήρυξε το έτος 2005 «Έτος για την Ιδιότητα του Πολίτη μέσω της 

Εκπαίδευσης». Η εκπαίδευση για την «Ιδιότητα του Πολίτη» θεωρείται ως 

μια εκπαιδευτική αρχή. Ο τρόπος όμως που περιλαμβάνεται αυτή στο 

αναλυτικό πρόγραμμα ποικίλει ανάλογα με τη χώρα και τη βαθμίδα 

εκπαίδευσης. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην οποία αναφέρεται η 
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παρούσα εργασία, η εκπαίδευση για την «Ιδιότητα του Πολίτη» παρέχεται 

ως ξεχωριστό μάθημα. Η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες (οι άλλες είναι το 

γερμανόφωνο Βέλγιο, η Εσθονία, η Πορτογαλία, η Σουηδία και η 

Ρουμανία) όπου το μάθημα διδάσκεται αυτόνομο με τον τίτλο Κοινωνική 

και Πολιτική Αγωγή στην Γ΄ τάξη του γυμνασίου (Eurydice-Δελτίο Τύπου 

www.Eyridice.org). 

Η Ελλάδα, ήταν από τις πρώτες Ευρωπαϊκές χώρες, η οποία 

ξεκίνησε να αναμορφώνει τα προγράμματα σπουδών της, βασισμένα στη 

διαθεματική προσέγγιση της γνώσης ήδη από το 2000 και με χρονικό 

ορίζοντα για τη συγγραφή των νέων βιβλίων του γυμνασίου μέχρι το 2006-

2007. 

Μόλις πέρσι, (σχολικό έτος 2006-2007) το νέο βιβλίο της 

Κοινωνικής - Πολιτικής Αγωγής βασισμένο στη διαθεματικότητα, άρχισε να 

διδάσκεται στα ελληνικά γυμνάσια. 

Τα μαθήματα μέσω των οποίων διδάσκεται η Κοινωνική και 

Πολιτική Αγωγή («Μελέτη του περιβάλλοντος» στο Δημοτικό και «Κοινωνική 

και Πολιτική Αγωγή» στο Γυμνάσιο), υποβοηθούν με ένα συνεκτικό και 

συστηματικό τρόπο τους μαθητές να κατανοήσουν τους ρόλους, τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως πολιτών. Ταυτόχρονα μαζί με 

άλλα μαθήματα και δραστηριότητες της σχολικής ζωής όπως η Φυσική 

Αγωγή, η Οικιακή Οικονομία, ο Σχολικός Επαγγελματικός 

Προσανατολισμός, η Αγωγή Υγείας, η Αγωγή Καταναλωτή, η 

Κυκλοφοριακή Αγωγή και η Περιβαλλοντική Αγωγή συντελούν ώστε να 

καταστούν οι μαθητές ικανοί να διαχειρίζονται και να αντιμετωπίζουν τα 

δύσκολα κοινωνικά και ηθικά προβλήματα που συχνά εμφανίζονται στη 

ζωή τους, τόσο στο άμεσο όσο και στο ευρύτερο φυσικό και κοινωνικό 

περιβάλλον. 

 

3.5. Η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και η Ιδιότητα του Πολίτη: 
Επαναπροσδιορισμός του όρου «πολιτική κοινωνικοποίηση» 
 Στο σημείο αυτό, είναι νομίζουμε επιβεβλημένο να αναφερθούμε 

διεξοδικότερα στο «όραμα» των Κρατών της ΕΕ για μια δημοκρατικότερη 

Ευρώπη. Θα γίνει πιστεύουμε πιο εύκολα κατανοητή η σύνδεση του ρόλου 
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των Κοινωνικών Σπουδών και της πολιτικής κοινωνικοποίησης μέσω του 

κοινωνικοποιητικού ρόλου του Ευρωπαϊκού Σχολείου. 

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ως κοινωνική-ιστορική θέσπιση που 

προβάλλει ένα όραμα για το μέλλον των ευρωπαϊκών κοινωνιών 

υποχρεούται να δημιουργήσει, να εκθέσει και να στηρίξει αποτελεσματικά 

ένα «λόγο για την Ευρώπη», ο οποίος αποσκοπεί στον εξευρωπαϊσμό των 

Ευρωπαϊκών Κρατών ενάντια στις συλλογικές ταυτότητες και συνειδήσεις 

των εθνικών κοινωνιών. 

Η πραγματοποίηση της Ε.Ε. εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 

επίτευξη της ισορροπίας ανάμεσα στην διατήρηση στοιχείων της και 

ιδιαιτερότητας και στην ενεργητική συμμετοχή των κρατών – μελών στη 

διαμόρφωση του νέου Ευρωπαϊκού χώρου» αναφέρουν σε άρθρο τους οι 

Φλουρής και Πασιάς. (Η Παιδεία του Πολίτη και η Ευρωπαϊκή 

Ενοποίηση. Προβληματισμοί για την Ελλάδα, Παιδεία και Πολίτης, 2005, 

Εκδόσεις Ατραπός, σελ 203). 

Η μετεξέλιξη του Κοινοτικού λόγου την τελευταία δεκαετία 

χαρακτηρίζεται αφενός από την ταυτόχρονη προώθηση των οικονομικών 

στόχων (ενιαία εσωτερική αγορά, ΟΝΕ) με τους πολιτικούς στόχους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΕΠΠΑ, Συνθήκη Σένγκεν, διεύρυνση με τις χώρες 

ΚΑΕ) και αφετέρου από την παράλληλη μορφοποίηση του ιδεολογικού 

προτάγματος του Ευρωπαίου πολίτη σε κεντρικό συντελεστή της 

ενοποιητικής διαδικασίας και της συνακόλουθης ταύτισής του με το 

μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Παράλληλα, οι σκοποί της ΕΚ/ΕΕ, 

όπως διατυπώνονται στις Συνθήκες για την ΕΕ, αντιπροσωπεύουν μια 

δέσμευση / υπόσχεση για το μέλλον και συνδέονται με τη διαδικασία της 

διεύρυνσης και την ανοιχτότητα της εξέλιξης του ενοποιητικού 

εγχειρήματος. Ειδικότερα, ορισμένοι από τους στόχους της ΕΕ, όπως 

φαίνεται από τα κείμενα των Συνθηκών ΕΚ/ΕΕ, αναφέρονται: 

• «στη διαρκώς στενότερη ένωση των λαών», 

• «στη λήψη των αποφάσεων πιο κοντά στους πολίτες», 

• «στην προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής», 

• «στην ανάπτυξη σχέσεων αλληλεγγύης», 

• «στο σεβασμό των αρχών της ελευθερίας, δημοκρατίας», 

• «στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». 



28 

 Η έννοια του Ευρωπαίου πολίτη έχει καταγραφεί σε διάφορες 

φάσεις του ενοποιητικού εγχειρήματος και συνδέθηκε τόσο με την 

ευρωπαϊκή ταυτότητα, τη συνείδηση, όσο και με την οικοδόμηση της 

ενωμένης Ευρώπης. 

Στο άρθρο 8 της Συνθ. ΕΚ, που αναφέρεται στην ιθαγένεια και τον 

πολίτη, ορίζονται τα ακόλουθα: «Θεσπίζεται ιθαγένεια (citizenship) της 

Ένωσης. Πολίτης (citizen) της Ένωσης είναι κάθε πρόσωπο (person) που 

έχει την υπηκοότητα (nationality) ενός κράτους μέλους. Οι πολίτες της 

Ένωσης έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από 

την παρούσα συνθήκη». 

Τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών διακρίνονται στις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

8Α: Δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής. 

8Β: Δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. 

8Γ: Δικαίωμα διπλωματικής και προξενικής προστασίας. 

8Δ: Δικαίωμα αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ένα πρόβλημα ορολογίας 

που αφορά την ελληνική γλώσσα. Ο όρος «citizenship» έχει αποδοθεί ως 

«ιθαγένεια» στην ελληνική μετάφραση της Συνθ. ΕΚ. Ο όρος όμως 

«ιθαγένεια» είναι συνώνυμος του όρου «υπηκοότητα» (nationality), ο οποίος 

χαρακτηρίζει τον μόνιμο, δημοσίου δικαίου, δεσμό που υφίσταται μεταξύ 

του προσώπου και του κράτους σε ένα εθνοκρατικό σχηματισμό. Από τους 

πιο αποδεκτούς όρους για την απόδοση του «citizenship» θεωρείται η 

«Ιδιότητα του Πολίτη». 

Το 1998 η 22η Γ.Δ. της Επιτροπής έδωσε στη δημοσιότητα ένα 

κείμενο με τίτλο: «Education and active citizenship in the European 

Union», στο οποίο επιχειρείται μια ανάλυση της σχέσης ανάμεσα στον 

Ευρωπαίο πολίτη και την οικοδόμηση της «Ευρώπης της γνώσης». 

Το κείμενο για τον ενεργό πολίτη (learning for active citizenship) 

στηρίζεται και αντλεί από τα βασικά κείμενα της δεκαετίας του ‘90 και 

παράλληλα, εντάσσεται στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του νέου 

εκπαιδευτικού λόγου και του νέου προσώπου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

που διαρθρώνεται από τους άξονες: «πολιτικοποίηση – παγκοσμιοποίηση – 

διεύρυνση». Η πολιτικοποίηση συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη του 
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πολιτικού μετασχηματισμού της ΕΕ και τις έννοιες της ευρωπαϊκής 

ιθαγένειας, της θεσμικής διαφάνειας, της δημοκρατικής νομιμοποίησης, 

της συμμετοχής και των δικαιωμάτων του πολίτη. Η παγκοσμιοποίηση 

συνδέεται με τις ραγδαίες εξελίξεις της τεχνοεπιστήμης, τις προκλήσεις για 

την οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία της 

κοινωνίας της γνώσης και της πληροφορίας και την ανάπτυξη νέων 

δεξιοτήτων για προσαρμογή στις αλλαγές που συμβαίνουν στο περιβάλλον 

και τις σχέσεις εργασίας. Αντίστοιχα, η διεύρυνση προσδιορίζει τη 

συγκρότηση ενός νέου ευρωπαϊκού χώρου, ο οποίος συνδέεται με τις 

πληθυσμιακές μεταβολές, την κοινωνική συνοχή και την πολιτισμική 

διάσταση και διατρέχεται από ζητήματα όπως η εθνική ταυτότητα, η 

πολιτισμική ετερότητα και οι αξίες της δημοκρατίας, της ισότητας, της 

αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Στον πρόλογο του κειμένου, η Επίτροπος Ε. Cresson, αναφέρει ότι 

«η Κοινότητα επιδιώκει να διαμορφώσει έναν ευρωπαϊκό χώρο δια βίου 

εκπαίδευσης, στη συγκρότηση του οποίου θεωρείται καθοριστική η 

ενεργός συμμετοχή των Ευρωπαϊκών πολιτών» και παράλληλα επισημαίνει 

ότι «η οικοδόμηση της «Ευρώπης της γνώσης» συνδέεται αφενός με τις 

εσωτερικές πολιτικές της Κοινότητας που ορίστηκαν στο Πρόγραμμα 

Δράσης 2000 και αφετέρου με την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και την ιδιότητα 

του Ευρωπαίου πολίτη». 

Η έννοια του «ενεργού πολίτη» συνδέεται με τα βασικά κείμενα της 

περιόδου, όπως η Συνθήκη του Άμστερνταμ, το Λευκό βιβλίο «Διδασκαλία 

και Μάθηση. Προς την κοινωνία της γνώσης», το κείμενο της ΟΜΕΚ «Η 

ολοκλήρωση της Ευρώπης μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης», τα 

συμπεράσματα του έτους της διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης (1996) 

και του κειμένου της Επιτροπής «Για μια Ευρώπη της γνώσης». Ειδικότερα 

επισημαίνεται η ενθάρρυνση της ενεργού και δεσμευτικής συμμετοχής του 

πολίτη, η οποία θεωρείται μια από τις σημαντικότερες συνιστώσες για την 

αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών στην 

Ευρώπη. Επιπρόσθετα, η μάθηση με στόχο τη συμμετοχή του πολίτη 

θεωρείται ότι έχει ιδιαίτερη σημασία για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης 

των νέων Ευρωπαίων για το μέλλον τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, 

προτείνεται ότι οι κοινοτικές πολιτικές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 
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πρέπει να έχουν ως προτεραιότητες, άξονες: α) τη συνεχή πρόσβαση στη 

γνώση και την ανανέωση των δεξιοτήτων μέσω της δια βίου εκπαίδευσης, β) 

τον εμπλουτισμό της ιδιότητας του πολίτη σε μια ανοιχτή και 

πλουραλιστική κοινωνία και γ) τη βελτίωση της δυνατότητας απασχόλησης 

για την ένταξη σε μια οικονομία που θα βασίζεται στη γνώση. 

Η άσκηση της ιδιότητας του πολίτη στο μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό 

(κοινωνικό κα πολιτισμικό) τοπίο αντιμετωπίζεται ως διαδικασία κριτικής 

στάσης και διαπραγμάτευσης των μορφών και του περιεχομένου της 

ένταξης στο υπό διαμόρφωση πολιτικό και κοινωνικό μόρφωμα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος της εκπαίδευσης 

και της κατάρτισης καθίσταται κεντρικός στο επίπεδο της μετάδοσης της 

γνώσης αλλά και των αξιών για την αποτελεσματική ένταξη των νέων στα 

μεταβαλλόμενα ευρωπαϊκά περιβάλλοντα σπουδών και εργασίας που 

χαρακτηρίζονται από τις τεχνολογικές αλλαγές, την παγκοσμιοποίηση και 

την πολιτιστική ποικιλία γλωσσών και εθνικών παραδόσεων. Με βάση τα 

παραπάνω, η Επιτροπή υποστηρίζει ότι η μάθηση με στόχο την ενεργό 

συμμετοχή του πολίτη διατρέχεται από τους ακόλουθους άξονες, στους 

οποίους πρέπει να επιδιώξει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα: 

• Τη δια βίου προσπάθεια μάθησης μέσα σε διαφορετικά περιβάλλοντα. 

• Τη μάθηση με δημοκρατία και συμμετοχή. 

• Την προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής διάστασης, μέσα από την 

ανάπτυξη των κοινοτικών προγραμμάτων δράσης. (Φλουρής, Πασσιάς, 

2003, σελ. 210) 

Η Καλογιαννάκη τονίζει πως: «Σήμερα ο όρος «πολιτική 

κοινωνικοποίηση» προσδιορίζεται από θεωρητικά σχήματα και έννοιες που 

συνδέονται με τη διάπλαση του πολιτικού ανθρώπου, τον ενστερνισμό από 

μέρους των πολιτικών αξιών, τη διαμόρφωση πολιτικών στάσεων, την 

εκδήλωση πολιτικής συμπεριφοράς, την ανάπτυξη πολιτικής συνείδησης 

και ταυτότητας, το αίσθημα της πολιτικής αποτελεσματικότητας, το βαθμό 

πολιτικής εμπιστοσύνης, τη μύηση σε μορφές πολιτικής κουλτούρας και 

άλλα συναφή. Μέσα στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσε κανείς να ορίσει την 

πολιτική κοινωνικοποίηση ως τη διαδικασία που συνδέεται με τη 

μεταβίβαση πολιτικών αξιών, τη διαμόρφωση πολιτικών στάσεων, την 

επεξεργασία ιδεών και πεποιθήσεων, οι οποίες συμβάλλουν στη 
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διαμόρφωση συμβόλων και κανόνων με βάση τις οποίες συγκροτείται στη 

συνέχεια η πολιτική ταυτότητα, διαμορφώνεται η πολιτική συνείδηση και 

εκδηλώνεται η πολιτική συμπεριφορά. Έτσι, η ΠΚ προσφέρει τους 

προσανατολισμούς για κοινωνική δράση και κρίση, εισάγει και μυεί το 

άτομο στην «πολιτική κουλτούρα»» (στο Παιδεία και Πολίτης, σελ 153). 

Και συνεχίζει αναφέροντας πως «το σχολείο ως θεσμός μπορεί να 

επιδράσει κατά άμεσο τρόπο αλλά και έμμεσο στη διαμόρφωση προ-

πολιτικών στάσεων, ιδεών, αξιών, συμπεριφορών των μαθητών. Βέβαια το 

σχολείο συνδέεται με ένα πλήθος παραγόντων μέσω των οποίων οι μαθητές 

μπορούν να αποκτούν γνώσεις γύρω από το πολιτικο-κοινωνικό πεδίο, να 

ενστερνίζονται ανάλογες αξίες, να ταυτίζονται με ορισμένα σύμβολα, να 

μυούνται σε ορισμένες μορφές συμπεριφοράς κ.λπ. Σύμφωνα με διάφορες 

έρευνες οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται με το αναλυτικό πρόγραμμα και 

τα σχολικά εγχειρίδια, με την προσωπικότητα του δασκάλου και τις ψυχο-

κοινωνικές σχέσεις μέσα στην τάξη, καθώς και με την όλη σχολική ζωή, με 

τις σχολικές γιορτές και δραστηριότητες, τις μαθητικές κοινότητες κ.ά Θα 

πρέπει βέβαια να σημειώσουμε πως ο ρόλος του σχολείου στην ΠΚ των 

μαθητών συνδέεται επίσης με το περιβάλλον του κάθε μαθητή (οικογένεια, 

ομάδες συνομηλίκων, έκθεση στα ΜΜΕ κ.ά) καθώς και με την ηλικία του, 

το φύλο του κ.λπ. Τέλος, η ΠΚ του μαθητή στην ευρύτερή της διάσταση θα 

πρέπει να συσχετίζεται και με το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα στο σύνολο 

του (τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων και της γενικότερης 

εκπαιδευτικής πολιτικής που διέπει), όπως επίσης και με την ανάλυση και 

ερμηνεία του σχολικού συστήματος/μηχανισμού στο ευρύτερό του 

πλαίσιο, πολιτικο-ιδεολογικό, ιστορικο-κοινωνικό, πολιτιστικό, 

οικονομικό».  

Πάντως στα μαθήματα που προωθούν ή θα μπορούσαν να 

προωθήσουν άμεσα την πολιτική κοινωνικοποίηση του μαθητή 

εντάσσονται αναμφίβολα το μάθημα της Ιστορίας και το μάθημα της 

Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, όπως προκύπτει και από τους σκοπούς 

των μαθημάτων αυτών. Οι σκοποί και των δύο μαθημάτων φαίνονται 

θεωρητικά σαφείς στην πράξη, όμως φαίνεται να είναι συχνά 

περιορισμένοι και τις περισσότερες φορές παραμένουν τυπικές 

διατυπώσεις και εξαγγελίες. 
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Στα παλαιότερα σχολικά βιβλία της Κοινωνικής και Πολιτικής 

Αγωγής της Ε΄ Δημοτικού (χρονολογία επανέκδοσης 1994) και ΣΤ΄ τάξης 

του Δημοτικού (χρονολογία επανέκδοσης 1995) είναι φανερή η έλλειψη 

αναφορών σε σύγχρονα προβλήματα της κοινωνικής ζωής των μαθητών. 

Μέσα στο πλαίσιο αυτό η ανάγκη για ανανέωση, επαναπροσδιορισμό και 

εκσυγχρονισμό του συγκεκριμένου μαθήματος ήταν πλέον επιτακτική 

(Καλογιαννάκη, 2003, σελ 151). 

Σε έρευνα του Ελλ. Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) που διεξήχθη το 

2003 για την λειτουργία της «Ευέλικτης Ζώνης» του αποτελεί μέρος του 

νέου προγράμματος της διαθεματικότητας σε δημοτικά σχολεία της 

Αττικής κατέδειξε πως σε ποσοστό 60-68% των δασκάλων που έλαβαν 

μέρος πιστεύουν ότι το νέο διαθεματικό πρόγραμμα οδηγεί μέσα από 

ερευνητικά σχέδια μάθησης/διδασκαλίας σε καλύτερες σχέσεις ανάμεσα 

στα άτομα της εκπαιδευτικής κοινότητας και προωθεί στη δημιουργία ενός 

δημιουργικού και συνεργατικού κλίματος (J.A. Spinthourakis, E. 

Karatzia-Stavlioti and H. Lambropoulos Univ. Of Patra, σελ. 399. 

Experience of Citizenship. London 2004). Ειδικότερα το Ελληνικό 

Αναλυτικό πρόγραμμα της ιδιότητας του Πολίτη (The Citizenship 

Education Curriculum–Civic and Social Studies Curriculum) στην 

εισαγωγή που αναφέρει πως η συγκεκριμένη θεματική μπορεί να αναλάβει 

το ρόλο συνδέσμου. Με αυτή την έννοια η «Ιδιότητα του πολίτη» προωθεί 

τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης που βασίζεται σε ερευνητικές 

συνεργατικές και ομαδικές μεθοδολογίες διδασκαλίας/μάθησης. 

Έρευνα που διεξήχθη για το συγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα 

της θεματικής «Ιδιότητα του πολίτη την άνοιξη του 2003 σε σχέση με το 

ανωτέρω Διαθεματικό πρόγραμμα του Π.Ι. σε 20 δημοτικά σχολεία με 

εμπλεκόμενους 247 δασκάλους είχε ως σκοπό να έρθουν στο «φως» οι 

απόψεις και οι προτεραιότητες των δασκάλων για καλύτερη διδασκαλία 

στην πράξη και σύνδεσή της με την Ευέλικτη Ζώνη ως πρωτοποριακό 

πρόγραμμα. Πάνω από το 90% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι οι μαθητές 

εργάστηκαν σε ομάδες, πήραν μέρος σε συζητήσεις, συνέλαβαν 

πληροφορίες από διάφορες πηγές, ερεύνησαν θέματα μέσω μεθολογιών 

«λύσης προβλήματος» και ότι το κλίμα ανάμεσα στους μαθητές ήταν 

ευχάριστο και η συμμετοχή τους ενεργητική. 
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Τα αποτελέσματα κατέδειξαν πως οι αλλαγές στο Α.Π.Σ. στην 

Ελλάδα δίνει μοναδική δυναμική στήριξη στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, 

αξιών και συμπεριφορών για δημοκρατική «αγωγή του πολίτη – μαθητή» 

στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία που αποτελεί μέρος της Ε.Ε. Τονίζεται, 

επίσης, πως είναι αναγκαία η περαιτέρω ανάπτυξη των αρχών της 

διαθεματικότητας σε όλα τα σχολικά βιβλία αλλά και στην εκπαιδευτική 

πράξη από πολύ καλά πληροφορημένους και ειδικά εκπαιδευμένους 

δασκάλους. 

Όμως η ΠΚ του μαθητή δεν συσχετίζεται μόνο με τα προγράμματα 

και τα σχολικά βιβλία, ούτε με τις μεθόδους διδασκαλίας, την 

προσωπικότητα του εκπαιδευτικού και τις ψυχοκοινωνικές σχέσεις μέσα 

στην τάξη. Είναι κυρίως τρόπος δράσης και ζωής και επηρεάζεται από τον 

τρόπο οργάνωσης της σχολικής ζωής στο πλαίσιο του λεγόμενου κρυφού ή 

αφανούς αναλυτικού προγράμματος του σχολείου.  

Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό θα πρέπει να τονίσει κανείς πως το 

σχολείο οφείλει να προσεγγίζει, κατά το δυνατό, τις άτυπες μορφές αγωγής 

όπως είναι η Π.Κ. αξιοποιώντας βιωματικές καταστάσεις. Μάλιστα, τα 

παιδιά, αναλαμβάνοντας από κοινού δραστηριότητες και συμμετέχοντες 

δημιουργικά στην πραγματοποίησή τους, οδηγούνται στον εθισμό τους στη 

συμμετοχή, στη συνεργασία, στην ανάληψη ευθυνών και πρωτοβουλιών, 

στη λήψη αποφάσεων, στην επίλυση κοινών προβλημάτων. Σε πρόσφατη 

μάλιστα διεθνή έρευνα που αφορούσε την ΠΚ και την Πολιτική Αγωγή 

εφήβων σε πέντε χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, Γερμανία, Ολλανδία 

και Ηνωμένες Πολιτείες), διαπιστώθηκε πως οι πολιτικές στάσεις και 

συμπεριφορές των εφήβων, στις προαναφερόμενες χώρες, συσχετίζονται 

άμεσα με τις ευκαιρίες που τους παρέχονται για την ελεύθερη έκφραση 

γνώμης, με το δημοκρατικό κλίμα της τάξης και την προώθηση στην τάξη 

συζητήσεων και προβληματισμών που σχετίζονται με σημαντικά επίκαιρα 

αλλά αντιτιθέμενα ζητήματα από το χώρο της σύγχρονης πολιτικής ζωής 

των μαθητών. Μέσα στο πλαίσιο αυτό η έρευνα υπογραμμίζει τη σημασία 

των προγραμμάτων των Κοινωνικών Σπουδών (Κ.Σ.) και τη σπουδαιότητα 

της βιωματικής τους προσέγγισης δίνοντας έμφαση στη μελέτη των 

προγραμμάτων αυτών – μέσω της Συγκριτικής Παιδαγωγικής – και 
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ειδικότερα σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση για τη δημοκρατία και 

τη δημοκρατική πολιτική αγωγή (Καλογιαννάκη σελ. 163). 

Ο Καραγιώργος αναφέρει ότι «με τον όρο Κ.Σ., συνεπώς εννοούμε τη 

συνισταμένη των Κοινωνικών Επιστημών που συναπαρτίζεται, σε 

λειτουργική σύνθεση, από τις βασικές παραμέτρους των γνώσεων, των 

στάσεων και των δεξιοτήτων που αναδύονται μέσα από τη διδακτική 

αξιοποίηση των γνωστικών περιεχομένων τους. Με άλλα λόγια, Κ.Σ. είναι οι 

Κ.Ε. κατάλληλα προσαρμοσμένες, απλουστευμένες και εφαρμοσμένες, για 

διδακτικούς σκοπούς» (Εκπαιδευτικά Ανάλεκτα, σελ 695).  

Ο σκοπός των Κ.Σ. είναι διττός: Ο πολιτισμικός γραμματισμός των 

νέων και παράλληλα, η καλλιέργεια των απαραίτητων στοχαστικοκριτικών 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων, με τη βοήθεια των οποίων αποκτάται μια 

αίσθηση πολιτειακής αποτελεσματικότητας (efficacy) και διαμορφώνεται η 

κοινωνική και η περιβαλλοντική (οικολογική) συνείδηση, οι οποίες, 

δυνητικά, μετουσιώνονται σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά 

ευαισθητοποιημένη δραστηριότητα. 

Ως επιμέρους στόχους των Κ.Σ. ο Καραγιώργος αναφέρει, την, μετά 

από εμπρόθετα συγκροτημένες ενέργειες και δραστηριότητες (εφαρμογή 

Αναλυτικού Προγράμματος – Α.Π. κλπ) κατάρτιση των παιδιών με 

ικανότητες, δεξιότητες, πεποιθήσεις και στάσεις, που θα τεκμηριώνονται 

μέσα από την: α) τουλάχιστον, οριακή ενημέρωση-κατάκτηση της γνώσης 

που απαιτείται για έναν υπεύθυνο και αυτόνομα ενεργό πολίτη β) 

κατανόηση του φυσικού κόσμου με τις δυνατότητες και τους 

περιορισμούς, καθώς και τις αιτιακές σχέσεις των πραγμάτων γ) εκτίμηση 

και το σεβασμό προς τις δημοκρατικές αρχές και τη μοναδικότητα της 

ετερότητας του καθενός δ) ικανότητα επίλυσης προβληματικών 

καταστάσεων, ε) ικανότητα λήψης αποφάσεων και της αξιολογικής 

αποτίμησης και στ) ικανότητα αναζήτησης της γνώσης και της 

επικοινωνίας. 

Και καταλήγει ότι, τα σημερινά παιδιά, ως αυριανοί υπεύθυνοι 

πολίτες, θα πρέπει να καταρτιστούν με δεξιότητες και ικανότητες ενεργών 

και δραστήριων πολιτών, για να μετεξελίξουν την κοινωνία τους σε 

κοινωνία αυτόνομων και ελεύθερα αυτοπεριοριζόμενων πολιτών, 
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χαρακτηριστικά και προαπαιτούμενα μιας, ουσιαστικά δημοκρατικής 

κοινωνίας. 

Η συζήτηση και ο προβληματισμός γύρω από τις εκπαιδευτικές και 

κοινωνικές αλλαγές, τα προγράμματα, τις μεταρρυθμίσεις, τις 

εκπαιδευτικές πολιτικές, καθώς και το ρόλο του σχολείου στην ΠΚ στην 

Ελλάδα αλλά και αλλού, αναδεικνύει την ανάγκη για την προώθηση μιας 

ΠΚ στα παιδιά και στους νέους στο πλαίσιο μιας κοινωνίας που 

χαρακτηρίζεται ολοένα από τη συνθετότητα, τη διαφορετικότητα, την 

πολυπλοκότητα, την ετερογένεια αλλά και την αβεβαιότητα. 

Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί πώς στις μέρες μας η έννοια της 

ΠΚ, θεωρούμενη και ως αξία πολιτιστική, οφείλει να συνδέεται επίσης με 

μια εκπαίδευση που θα επιδιώκει να προωθεί την ανάπτυξη του εθνικού 

αλλά και του οικουμενικού πολίτη, ο οποίος θα συμμετέχει, θα ξέρει πως 

μπορεί να αποφασίζει, θα εκφράζει ελεύθερα την άποψή του, θα σέβεται το 

δημοκρατικό διάλογο, θα επιδιώκει να συνεργάζεται, θα ενδιαφέρεται να 

μαθαίνει για τον κόσμο που τον περιβάλλει, θα ασκεί κριτική στον κόσμο 

αυτό. 

 

3.6. Παρουσίαση του Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. του μαθήματος της 
Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ΄ Γυμνασίου 
 Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο το Π.Ι. από την 

καθοδήγηση του κ. Αλαχιώτη, ως προέδρου και της ομάδας του, 

προχώρησε στη δημιουργία του νέου Δ.Ε.Π.Π.Σ. για την Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη του, μετά από πολλές 

συζητήσεις – προτάσεις, τις ανάγκες που αναδύονται στην Ε.Ε. και στο 

υπόλοιπο παγκοσμιοποιημένο κόσμο και στις αναγκαίες αλλαγές που 

πρέπει να γίνουν στην εκπαίδευση. 

Συγκεκριμένα στο νέο Δ.Ε.Π.Π.Σ. της Κοινωνικής και Πολιτικής 

αγωγής αναφέρονται ο σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος, οι άξονες, 

οι γενικοί στόχοι και οι θεμελιώδες έννοιες της Διαθεματικής προσέγγισης 

στην προσχολική και υποχρεωτική εκπαίδευση, οι μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις, η αξιολόγηση και τονίζεται ότι: Η κοινωνική και πολιτική 

αγωγή των μαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και την 

υποχρεωτική εκπαίδευση διαμορφώνεται κυρίως μέσω των μαθημάτων της 
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«Μελέτης του Περιβάλλοντος» (Νηπιαγωγείο και πρώτες τέσσερις τάξεις του 

Δημοτικού) και της «Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής» (Ε΄- ΣΤ΄ τάξεις του 

Δημοτικού και Γ΄ τάξη του Γυμνασίου). Τα μαθήματα μέσω των οποίων 

διδάσκεται η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή υποβοηθούν με ένα 

συνεκτικό και συστηματικό τρόπο τους μαθητές να κατανοήσουν τους 

ρόλους, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως πολιτών. Ταυτόχρονα, 

μαζί με άλλα μαθήματα και δραστηριότητες της σχολικής ζωής όπως η 

Φυσική Αγωγή, η Οικιακή Οικονομία, ο Σχολικός Επαγγελματικός 

Προσανατολισμός, η Αγωγή Υγείας, η Αγωγή Καταναλωτή, η 

Κυκλοφοριακή Αγωγή και η Περιβαλλοντική Αγωγή, συντελούν ώστε να 

καταστούν οι μαθητές ικανοί να διαχειρίζονται και να αντιμετωπίζουν τα 

δύσκολα κοινωνικά και ηθικά προβλήματα που συχνά εμφανίζονται στη 

ζωή τους, τόσο στο άμεσο όσο και στο ευρύτερο φυσικό και κοινωνικό 

περιβάλλον. 

Ο σκοπός της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στην προσχολική 

και υποχρεωτική εκπαίδευση είναι:  

• η πνευματική ανάπτυξη, με την προώθηση της γνώσης και της 

κατανόησης του βαθύτερου νοήματος και σκοπού της ζωής και των 

οικουμενικών και διαχρονικών αξιών της ανθρώπινης κοινωνίας, με 

απώτερο στόχο την εφαρμογή τους στην καθημερινή ζωή. 

• η ηθική ανάπτυξη, με την ενθάρρυνση των μαθητών ώστε να αξιολογούν 

με κριτικό πνεύμα θέματα ελευθερίας, ισότητας, δικαιοσύνης, 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και των δικαιωμάτων και των 

υποχρεώσεών τους στην κοινωνία. 

• η κοινωνική, οικονομική και πολιτική ανάπτυξη, με τη στήριξη των 

μαθητών ώστε να αποκτήσουν τη γνώση, την κατανόηση και τις 

δεξιότητες που είναι απαραίτητα στοιχεία για την ελεύθερη, υπεύθυνη 

και ενεργό συμμετοχή τους στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό 

γίγνεσθαι. 

• η πολιτισμική ανάπτυξη, με την ενίσχυση της εθνικής και πολιτισμικής 

ταυτότητας των μαθητών, τη συνειδητοποίηση της φύσης και του ρόλου 

των διαφόρων ομάδων στις οποίες ανήκουν και την αποδοχή της 

διαφορετικότητας και του πλουραλισμού. 
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• η ανάπτυξη της ελληνικής μας ταυτότητας και συνείδησης με βάση την 

εθνική και πολιτισμική μας κληρονομιά. 

• η καλλιέργεια των κοινωνικών σχέσεων και της κοινωνικής συνοχής, 

της ατομικής ευθύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης. 

 Ειδικότερα στο Αναλυτικό πρόγραμμα Σπουδών της Κοινωνικής και 

Πολιτικής Αγωγής στην Γ΄ τάξη του Γυμνασίου αναφέρονται τα εξής: 

Ειδικοί σκοποί: 

Με τη διδασκαλία του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής 

Αγωγής επιδιώκεται οι μαθητές: 

• Να εμπεδώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες και να καλλιεργήσουν τις 

στάσεις και τις αξίες που απέκτησαν στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

• Να αναπτύξουν κοινωνική και πολιτική σκέψη και συνείδηση, ώστε να 

κατανοούν, να αναλύουν και να ερμηνεύουν τα κοινωνικά και πολιτικά 

γεγονότα/συμβάντα στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον 

Κόσμο. 

• Να αποκτήσουν αξίες, στάσεις και δεξιότητες για αποτελεσματική 

επικοινωνία και συνεργασία και για προσωπική και κοινωνική ανέλιξη. 

• Να συνειδητοποιήσουν την αλληλεξάρτηση ανθρώπων και λαών και την 

ανάγκη για συνεργασία και αλληλεγγύη, αλλά και την αγωνία και τον 

αγώνα για προστασία των οικουμενικών αξιών και των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. 

• Να κατανοήσουν τη σημασία για ενεργό συμμετοχή στο κοινωνικό και 

πολιτικό γίγνεσθαι και να ενδιαφέρονται για μια καλύτερη κοινωνία και 

πολιτεία, για έναν καλύτερο κόσμο. 

• Να συνειδητοποιήσουν ότι είναι πολίτες της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, του Κόσμου, και ότι έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις. 

• Να συνειδητοποιήσουν ότι οι άνθρωποι δημιουργούν και λύνουν κάθε 

είδους κοινωνικό και πολιτικό πρόβλημα. 

• Να μάθουν να συζητούν, να δέχονται τις διαφορετικές απόψεις, να 

εκφράζουν τις δικές τους και να τις υποστηρίζουν με επιχειρήματα. 

• Να ενθαρρύνονται για να θέτουν ερωτήματα και να βρίσκουν λύσεις σε 

κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα. 
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3.7. Παρουσίαση του νέου διαθεματικού σχολικού βιβλίου της Γ΄ 
τάξης Γυμνασίου της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής 

Στην Ελλάδα καθώς και σε πολλές άλλες χώρες (Albala-Bertrand 

1997, Torney-Purta J., Schwille J. & Amadeo J.A. 1999, Fogelman K. 

1998) η πολιτική και κοινωνική διαπαιδαγώγηση βρίσκεται στο επίκεντρο 

του Αναλυτικού Προγράμματος τόσο μέσω των πρακτικών και βιωματικών 

δραστηριοτήτων του σχολείου όσο και μέσω των γνωστικών αντικειμένων. 

Στην περίπτωση των γνωστικών αντικειμένων μπορούμε να ακολουθήσουμε 

δύο μεθόδους. Μια μέθοδος είναι αυτή της διάχυσης και διεπιστημονικής 

προσέγγισης των θεμάτων της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής μέσω όλων 

των γνωστικών αντικειμένων, και ειδικότερα των κλασικών επιστημών, 

όπως Ιστορία, Γεωγραφία, Φιλοσοφία, Γλώσσα κ.λπ. (Jones E.B. & Jones 

N. 1996). Η άλλη μέθοδος, η οποία δεν αποκλείει και την παράλληλη 

λειτουργία της αναφερθείσας, είναι η καθιέρωση ενός ξεχωριστού 

γνωστικού αντικειμένου – μαθήματος, όπως γίνεται και στη χώρα μας. 

Η ύπαρξη του ξεχωριστού μαθήματος, υποστηρίζεται από το γεγονός 

του γενικότερου ενδιαφέροντος της διδακτέας ύλης, η οποία κάτω από 

συγκεκριμένες ιστορικές, κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές συνθήκες 

χρησιμοποιείται άλλοτε ως χειραγωγικό και φρονηματιστικό μέσο 

ιδεολογικής εγχάραξης και άλλοτε ως χειραφετητικό αντίστοιχα. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία υποστηρίζεται (βλ. Albala – Bertrand L. 

1997) ότι η στρατηγική του Αναλυτικού Προγράμματος που 

επικεντρώνεται στο ειδικό γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνικής και 

Πολιτικής Παιδείας είναι περισσότερο αποτελεσματική απ’ ότι η 

στρατηγική η προσανατολισμένη στη διάχυση σε όλα τα γνωστικά 

αντικείμενα. Και αυτό γιατί το ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο, φαίνεται να 

προσαρμόζεται καλύτερα στην παροχή πληροφόρησης για τη λειτουργία 

του δημοκρατικού πολιτεύματος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης 

φαίνεται να βοηθά στη γέννηση και αποδοχή στάσεων και συμπεριφορών 

που αφορούν την πολιτική και θρησκευτική ανοχή, καθώς και την 

πολιτισμική αποδοχή του διαφορετικού. Τέλος ενισχύει την εμπλοκή των 

μαθητών στις σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες και ενισχύει την 

ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείται 
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με το Αναλυτικό Πρόγραμμα (Α.Π.) της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής 

σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα, ιδιαίτερα όμως στο ελληνικό, λόγω της 

πλούσιας ιστορίας στην έννοια και πρακτική του «πολιτικού» είναι η 

πληθώρα της ύλης και των εννοιών από τις οποίες θα πρέπει να επιλεγεί το 

περιεχόμενο του Α.Π. (Kennendy K. 1995, White P. 1996, Steenbergen 

B. van 1996). (Αναστασία Αθανασούλα – Ρέππα, σελ. 231). 

• Το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, έχει ως κύριο στόχο 

την παροχή κοινωνικής και πολιτικής παιδείας, την καλλιέργεια 

δηλαδή των γνώσεων και δεξιοτήτων που ορίζουν το δυναμικό 

χαρακτήρα της ιδιότητας του σύγχρονου ατόμου-πολίτη της ελληνικής, 

ευρωπαϊκής και διεθνούς κοινότητας, όπως αυτές διαμορφώνονται στο 

ραγδαία μεταβαλλόμενο πλαίσιο της σύγχρονης εποχής. Το πλαίσιο 

λειτουργίας του πολίτη καθορίζεται τόσο από την εθνική νομοθεσία 

(Σύνταγμα, νόμοι), όσο και από τα κείμενα της ΕΕ (Education and 

Active Citizenship in the European Union). Ο ρόλος της εκπαίδευσης 

και της κατάρτισης του πολίτη, καθίσταται κεντρικός, τόσο στο επίπεδο 

μετάδοσης γνώσεων και πληροφοριών, όσο και στο επίπεδο της 

καλλιέργειας αξιών και στάσεων για την αποτελεσματική ένταξη στα 

ταχύτατα μεταβαλλόμενα κοινωνικά προβλήματα περιβάλλοντα. Στα 

νέα αυτά δεδομένα ο ρόλος της παιδείας του πολίτη είναι σημαντικός 

και απαιτεί α) ολιστική αντίληψη και προσέγγιση και β) περιβάλλοντα 

μάθησης που χαρακτηρίζονται από δημοκρατία και συμμετοχή. 

• Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ ΦΕΚ 

1366/18.10.2001) και τα βάσει αυτού διαθεματικά Αναλυτικά 

Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ ΦΕΚ 1373-1376/18.10.2001) 

διαμόρφωσαν ένα νέο πλαίσιο σπουδών, το οποίο προβάλλει: α) τη 

σύνδεση της γνώσης με τις εμπειρίες, τα βιώματα και τα ενδιαφέροντα 

των μαθητών και β) την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στην 

οικοδόμηση της γνώσης, ώστε να είναι αυτή η γνώση πρόσφορο για 

περαιτέρω συσχετίσεις και γενικεύσεις. 

• Οι έννοιες που τίθενται ως διαθεματικές βάσει των παραπάνω ΔΕΠΠΣ 

και ΑΠΣ είναι οι έννοιες της αλληλεπίδρασης, της διάστασης (π.χ. 

χωροχρονικής), της επικοινωνίας, της μεταβολής, του συστήματος 

(δομή, ταξινόμηση, οργάνωση), του πολιτισμού, της ομοιότητας και της 
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διαφοράς και τέλος της μονάδας και του συνόλου. Αυτές οι 

διαθεματικές έννοιες διαχέονται σε όλο το βιβλίο της Κοινωνικής και 

Πολιτικής Αγωγής π.χ. ως αλληλεπίδραση ατόμου-κοινωνίας, άτομο ως 

μονάδα-προσωπικότητα και ως κοινωνικότητα, πολιτικές και 

κοινωνικές μεταβολές στο χώρο και το χρόνο, ομοιότητες και διαφορές 

στα διάφορα συστήματα ταξινόμησης (διαστρωμάτωση, έθνη αλλά και 

ευρωπαϊκή και παγκόσμια κοινωνία), σύστημα μέσω των δομών θεσμών 

(οργανογράμματα Οργανισμών, πολιτικών και κοινωνικών θεσμών, 

κράτους, ΕΕ, Διεθνούς Κοινότητας) κ.ά. Με τη χρήση αυτών των 

εννοιών ως εκπαιδευτικών κατευθύνσεων, η/ο εκπαιδευτικός με 

αφορμή έννοιες όπως π.χ. το έθνος, οδηγεί τους μαθητές σε συσχετίσεις 

όπως: σύστημα ελληνικό έθνος > σε αλληλεπίδραση με τα συστήματα 

άλλων εθνών > με στόχο αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες αλλά και 

αμοιβαίους συμβιβασμούς. 

Οι 14 διδακτικές ενότητες εξυπηρετούν τη διδακτική 

λειτουργικότητά του, όσο και την προσπάθεια εμπλουτισμού της 

διδακτικής προσέγγισης με σχόλια από την επικαιρότητα, ποικιλία 

εργασιών και δραστηριοτήτων στην τάξη, που προϋποθέτουν διάλογο και 

συνεργατική μάθηση. 

• Το 1/3 της έκτασης κάθε διδακτικής ενότητας καλύπτεται από σχόλια, 

τα οποία εισάγουν, αναλύουν, εμβαθύνουν και συνδέουν με την 

πραγματικότητα τις έννοιες που εισάγει το κείμενο. Με αυτήν την 

έννοια αποτελεί ένα βιβλίο-εργαλείο δουλειάς για την τάξη, αλλά και 

βιβλίο αυτομόρφωσης του μαθητή. Το πλούσιο υλικό του σε εργασίες, 

δραστηριότητες, αναφορές σε ιστοχώρους, διαδίκτυο, τέχνη, το συνδέει 

με την επικαιρότητα και παρέχει αφορμές δραστηριοποίησης και 

ενεργού βιωματικής μάθησης στο μαθητή και αυριανό πολίτη. Η γνώση 

εξάλλου σε θέματα κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας απαιτεί 

την επικαιρότητα, η οποία και δεν μπορεί να εξαντλείται στα όρια ενός 

μόνον βιβλίου και ως έννοια προϋποθέτει και άλλα μέσα 

πληροφόρησης. 

• Υπάρχει μια πληθώρα σχολίων, δραστηριοτήτων, εργασιών και 

εκπαιδευτικού υλικού. Αυτό το υλικό διαχέεται στην εισαγωγή, στα 

σχόλια κάθε μαθήματος και στις προτεινόμενες δραστηριότητες για τον 



41 

μαθητή. Η παράθεση αυτού του υλικού έγινε με γνώμονα και τα 

ποικίλα ενδιαφέροντα των μαθητών, ώστε κάθε μαθητής να βρει 

αφορμήσεις να μελετήσει, να συνδέσει έννοιες, να δραστηριοποιηθεί σε 

τομείς που τον ενδιαφέρουν. Σε καμία βέβαια περίπτωση αυτό το υλικό 

δεν μπορεί να εξαντληθεί στο πλαίσιο των διδακτικών ωρών. Μεγάλο 

μέρος από αυτό (π.χ. κινηματογραφικές ταινίες, διαδικτυακοί χώροι) 

μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία αυτομόρφωσης για τους μαθητές και 

ένα άλλο μέρος του εναλλακτικά διδακτικά σενάρια για τους 

εκπαιδευτικούς. Είναι όμως σημαντικό η/ο εκπαιδευτικός να 

αναφέρεται σε αυτό το υλικό στην τάξη, ώστε να κινηθεί το ενδιαφέρον 

των μαθητών. 

• Το βιβλίο συνδέει τις έννοιες διεπιστημονικά και εισάγει 

δραστηριότητες διαθεματικές που προϋποθέτουν τη χρήση γνώσεων 

από τα μαθήματα της Βιολογίας, της Λογοτεχνίας και της Ιστορίας, των 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, των Αγγλικών και του ΣΕΠ. 

• Καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια διάχυσης-διαθεματικών εννοιών (cross 

curricular themes) σε όλα τα Κεφάλαια, ώστε αυτές να 

επαναλαμβάνονται και να δίνουν αφορμές γνωστικών διαθεματικών 

συνδέσεων και επεξεργασίας στους μαθητές. Τέτοιες έννοιες αποτελούν 

οι γενικές έννοιες που τέθηκαν από τα ΔΕΠΠΣ και αναλύθηκαν 

παραπάνω, όπως αυτές εκφράζονται μέσα από ζητήματα της κοινωνικής 

–πραγματικότητας, όπως το εθνικό, ευρωπαϊκό, παγκόσμιο επίπεδο 

ένταξης του ατόμου, αλλά και επιμέρους θέματα όπως αυτά της 

ισότητας των φύλων, της κοινωνικής αλληλεγγύης στις μειονότητες, της 

εικόνας του «άλλου», απαλλαγμένης από προκαταλήψεις, στο πλαίσιο 

μιας πολυπολιτισμικής παγκόσμιας κοινωνίας. Αυτό ελπίζουμε να 

βοηθήσει τους μαθητές να ξεπεράσουν εμπειρίες και διαμορφωμένες 

στάσεις και να αναπτύξουν στάσεις κοινωνικής ευθύνης και 

αλληλεγγύης που απαιτεί ο ρόλος του ενεργού πολίτη. 

• Παράλληλα, παρουσιάζονται οι πολλαπλές συγκρούσεις, τα κοινωνικά 

προβλήματα και οι ταχύτατες μεταβολές που χαρακτηρίζουν τη 

σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, αλλά και επίμαχα κοινωνικά και 

πολιτικά θέματα (controversial issues) απέναντι στα οποία επίσης 

οφείλει να διαμορφώσει μια ανοιχτή στάση ο σύγχρονος πολίτης, 
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διεκδικώντας τα δικαιώματά τους ως εθνικός, ευρωπαίος αλλά και 

οικουμενικός πολίτης. 

 

3.8 Το βιβλίο του καθηγητή 
 Στο βιβλίο του καθηγητή παρουσιάζονται 14 Κεφάλαια με τους 

διδακτικούς στόχους που θέτει το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα του μαθήματος, πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό, βιβλιογραφία, 

συνθετικές εργασίες και ιδέες για δραστηριότητες, επιλογή βιβλιογραφίας 

και τέλος ένα δείγμα Κριτηρίου Αξιολόγησης. Το κάθε κεφάλαιο 

περιλαμβάνει προτεινόμενα σενάρια διδακτικής προσέγγισης για κάθε 

διδακτική ενότητα, ελπίζοντας ότι αυτό θα υποβοηθήσει καλύτερα την/τον 

εκπαιδευτικό στο έργο τους στο βαθμό που το μάθημα συχνά διδάσκεται 

από εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων. Είναι εύλογο ότι τα προτεινόμενα 

σενάρια παρουσίασης είναι ενδεικτικά. Η/Ο εκπαιδευτικός μπορεί να 

επιλέξει από τα προτεινόμενα ή και να τα εμπλουτίσει, με βάση τα 

δεδομένα της τάξης. Η δομή του σχολικού εγχειριδίου, όπως αυτή 

αναλύθηκε παραπάνω, αλλά και η λογική του μαθήματος, όπως αυτή 

προσδιορίζεται από την Πολιτεία, επιβάλλουν διδακτικές μεθόδους που 

προάγουν τη συνεργασία και συμμετοχή των μαθητών, εφόσον αυτές οι 

μέθοδοι είναι οι μόνες που ικανοποιούν το βασικό στόχο του μαθήματος, 

δηλαδή την απόκτηση γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων 

(πρωτοβουλία, επικοινωνία, διάλογος, αναζήτηση λύσεων) στάσεων και 

συμπεριφορών που απαιτούνται για το ρόλο του σύγχρονου ενεργού 

πολίτη. 

Προτείνεται ακόμη στο νέο βιβλίο της Κ.Π.Α. καθώς και στο βιβλίο 

του καθηγητή η οργάνωση του μαθήματος που αποτελείται από: 

1. Τον αρχικό προγραμματισμό δηλαδή:  

α) τον προγραμματισμό της ύλης 

β) την συγκέντρωση εποπτικού υλικού. Προετοιμασία 

Δραστηριοτήτων 

γ) τη συνεργασία με συναδέλφους 

 

2. Τις Διδακτικές Προσεγγίσεις – Αξιολόγηση και συγκεκριμένα: 

α) Την αξιοποίηση των εισαγωγών των κεφαλαίων 
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β) Την αξιοποίηση σχολίων 

γ) Την συνεργατική μάθηση 

δ) Τα εναλλακτικά σενάρια συνεργατικής μάθησης με τη χρήση Η/Υ 

ε) Εργασίες – Δραστηριότητες 

στ) Πραγματοποίηση έρευνας από τους μαθητές 

ζ) Προβολή βιντεοταινιών 

η) Εκπαιδευτικά προγράμματα 

θ) Αξιολόγηση 
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3.9. Η κριτική που ασκείται στα Δ.Ε.Π.Π.Σ. 
Το υποκεφάλαιο αυτό αποσκοπεί στην επισήμανση βασικών 

σημείων της κριτικής που ασκήθηκε και ασκείται σχετικά με το 

περιεχόμενο των Δ.Ε.Π.Π.Σ., τα πρόσωπα που ενεπλάκησαν στη 

διαδικασία σύνταξής τους και στους σκοπούς σύνταξης ανάλογων 

προγραμμάτων. 

Όπως έχει αναφερθεί και στην εισαγωγή της έρευνάς μας η 

παγκόσμιες αλλαγές σε όλους τους τομείς του βίου ωθούν προς αναγκαία 

ανανέωση και του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος υιοθετώντας τη 

«φιλοσοφία» της διαθεματικής προσέγγισης ως τρόπου οργάνωσης του 

περιεχομένου της σχολικής γνώσης και ως μεθόδου διδασκαλίας. Αυστηρή 

όμως κριτική, έχει δεχθεί ο τρόπος ενσάρκωσης της διαθεματικότητας 

μέσω των Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

Στη σχετική βιβλιογραφία, υποστηρίζεται ότι τα Νέα Προγράμματα 

Σπουδών αποτελούν επανάληψη των προηγούμενων προγραμμάτων χωρίς 

να υπάρξει προσπάθεια ανατροπής ή αλλαγής της κυρίαρχης φιλοσοφίας 

τους. Αυτό συνέβη διότι, το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών ήρθε στη 

δημοσιότητα μόλις δύο έτη και οκτώ μήνες (Οκτώβριος 2001) από το 

προηγούμενο Πρόγραμμα Σπουδών του 1999 πράγμα οδηγεί σε εύλογες 

απορίες. Εξ’ αιτίας αυτών των προβληματισμών, διεξήχθη έρευνα ανάμεσα 

στα δύο προγράμματα του 1999 και του 2001 η οποία κατέδειξε ότι οι 

διαφορές των δύο προγραμμάτων ήταν ανεπαίσθητες και οι αλλαγές 

επουσιώδης. Διαφορές εντοπίζονται μόνο στον τρόπο παρουσίασης και όχι 

στην ουσία του περιεχομένου των Προγραμμάτων. (Ντινάς, Αλεξίου, κα 

2003) 

Υποστηρίζεται ακόμη, ότι το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του 2001 

υπερέχει ποσοτικά και όχι ποιοτικά του προηγούμενού του και δεν έχει 

ξεκάθαρα περισσότερο διαθεματικό χαρακτήρα. Οι συγκεκριμένοι 

ερευνητές αποδίδουν ευθύνες στο Π.Ι. για έλλειψη ενημέρωσης των 

Παιδαγωγικών Τμημάτων και για προχειρότητα στον τρόπο σύνταξης των 

Δ.Ε.Π.Π.Σ.  

Τονίζεται επίσης ότι υπάρχει έντονη ασάφεια σε σχέση με βασικές 

έννοιες του Νέου Προγράμματος Σπουδών όπως η διεπιστημονικότητα και 

η διαθεματικότητα. Εξ’ αιτίας αυτού του γεγονότος δεν μπορεί να υπάρξει 
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ορθή, αντικειμενική και αποδεκτή άποψη για τη διαθεματικότητα από 

τους εκπαιδευτικούς. Έτσι ο κάθε εκπαιδευτικός ερμηνεύει τη νέα μέθοδο 

κατά την υποκειμενική του εκτίμηση. 

Η πλειοψηφία των ερευνητών τείνει να αποδεχθεί την παραδοχή ότι 

τα πρόσωπα που ενεπλάκησαν στην σύνταξη των νέων προγραμμάτων 

ενέργησαν αλληλοϋποστηριζόμενα καλύπτοντας ποικίλης φύσης 

συμφέροντα και κάτω από την πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφήνοντας 

σε δεύτερη μοίρα το αληθινό συμφέρον των ελλήνων μαθητών και τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών. Με βάση την αντικειμενικότητα και αλήθεια 

της ανωτέρω παραδοχής οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως τα νέα 

Δ.Ε.Π.Π.Σ. στερούνται επιστημονικής βάσης. (Ντινάς, Αλεξίου, Γαλάνη, 

Ξανθόπουλος, 2003 σελ. 41-61) 

Σε προηγούμενο κεφάλαιο τονίσαμε ότι τα Αναλυτικά Προγράμματα 

και στο μάθημα της Κ.Π.Α. είναι κλειστού τύπου, αν και ο τότε Πρόεδρος 

του Π.Ι. υπεραμύνεται μιας ευέλικτης και ενεργητικής εκπαιδευτικής 

πολιτικής μέσα σε διαθεματικά πλαίσια. Το Π.Ι. ισχυρίζεται ότι η 

διαθεματικότητα υπερβαίνει τη διεπιστημονικότητα. 

Ερευνητές αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι «η διαθεματικότητα είναι 

το ανώτερο στάδιο της διεπιστημονικότητας τότε και μόνον τότε όταν μέσα 

από τη διαλεκτική σύνθεση των επιμέρους επιστημών, τα όριά τους 

καταστούν δυσδιάκριτα μέχρι πλήρους εξαφάνισής τους». (Ντινάς, Αλεξίου, 

Γαλάνη, Ξανθόπουλος, 2003 σελ. 70) 

Όμως στη σχετική βιβλιογραφία διαφαίνεται ότι υπάρχει αστοχία 

στα Δ.Ε.Π.Π.Σ. καθώς δεν υπάρχει το προαπαιτούμενο πέρασμα από τη 

διεπιστημονικότητα. Καταλήγουμε έτσι στο συμπέρασμα ότι οι 

εκπαιδευτικοί εν γένει, ουδέποτε ρωτήθηκαν για θέματα που τους αφορούν 

άμεσα μέσα στο πλαίσιο ενός διαλόγου. (Ντινάς, Αλεξίου, Γαλάνη, 

Ξανθόπουλος, 2003 σελ. 71-78) 

Από τη σχετική βιβλιογραφία αποδίδονται ευθύνες στο Π.Ι. για την 

απουσία κατάλληλης ενημέρωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας τόσο 

σχετικά με τις διαδικασίες σύνταξης των νέων διαθεματικών 

προγραμμάτων, όσο και των πορισμάτων της εσωτερικής αξιολόγησης που 

ακολούθησε (Γρόλλιος, 2003, σελ. 30) και (Καβακλής, 2004, σελ. 21) 
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 Παρά το γεγονός ότι αποφεύγεται έντεχνα η αναφορά σε επίμαχα 

ζητήματα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κάνει λόγο για «γενναίες 

προσαρμοστικές αλλαγές» δημιουργώντας ψευδείς εντυπώσεις και 

μεγεθύνοντας το μέγεθος και την αξία της προσπάθειας (Γρόλλιος, 2003, 

σελ. 31-32). 

Ο Κώστας Στεριανός (2004, σελ. 24) χαρακτηρίζει τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. ως 

«το παπούτσι του Ξενοκράτη» τονίζοντας πως γίνεται προσπάθεια να 

«φορεθεί μια διαφορετική αντίληψη της διδασκαλίας και της οργάνωσης 

της σχολικής ζωής στο πόδι ενός παραδοσιακού σχολείου, του οποίου οι 

υπόλοιπες δομές παραμένουν αμετάβλητες».  

Αρκετοί διατείνονται πως υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ της 

ιδεολογίας των νέων Δ.Ε.Π.Π.Σ. που οραματίζονται μια νέα εκπαιδευτική 

πρακτική σε σχέση με το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα, κατάσταση η 

οποία θα οδηγήσει το σχολείο να αποτελεί ταξικό και επιλεκτικό ίδρυμα 

(Κασσελούρης, 2004, σελ. 6). Το γεγονός αυτό δικαιολογεί την αναφορά 

του Νούτσου (2003, σελ. 24-26) σε μια «ιδεολογία του αχταρμά» και σε μια 

«εννοιολογική αθεματικότητα» των ΔΕΠΠΣ. Υποστηρίζεται, λοιπόν, ότι τα 

νέα Προγράμματα Σπουδών δεν προχωρούν σε δραστικούς τρόπους 

εφαρμογής της διαθεματικότητας, αλλά αντίθετα η ενότητα και συνοχή 

που διαφαίνεται να επιδιώκουν είναι απλώς επιθυμητή, όχι όμως και 

πρακτικά εφαρμόσιμη. 

Αρνητική κριτική ασκείται επίσης, μέσα από τις βιβλιογραφικές 

παραπομπές και σε πολιτικοκοινωνικό επίπεδο. Χαρακτηριστικά τονίζεται 

ότι «στην ουσία το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο μας (προς)καλεί στη γρήγορη, 

ευέλικτη προσαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο νέο 

κοινωνικοπολιτικό status όπως αυτό διαμορφώνεται με βάση τις ανάγκες 

και την πολιτική του κεφαλαίου» (Καβακλής, 2004, σελ. 21). 

Ως προς τους εκπαιδευτικούς, παρά το γεγονός ότι δεν συμμετείχαν 

ενεργά στη λήψη σχετικών αποφάσεων, είναι πιθανό και αναμενόμενο να 

χρεώνονται την κατηγορία της έλλειψης εργατικότητας, συνείδησης και 

γνώσης εκ μέρους τους για τις πιθανές αποτυχίες μιας μεθόδου που 

καλείται να εφαρμοστεί σε άγονο έδαφος (Μενδώνης, 2004, σελ. 12). 

Αποδεχόμαστε την πλειοψηφία των παραμέτρων της κριτικής που 

ασκείται στα Δ.Ε.Π.Π.Σ., τη στιγμή που μέσα από την καθημερινή 
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διδακτική εμπειρία, βιώνουμε τις ελλείψεις του Αναλυτικού 

Προγράμματος και την ανακρίβεια των τοποθετήσεων των εμπλεκόμενων 

στην αναμόρφωσή του. Το χρονικό διάστημα που συντάσσεται η έρευνα 

(2007-2008) ήδη εφαρμόζεται το νέο Δ.Ε.Π.Π.Σ. και ειδικότερα το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα του Γυμνασίου από το Σχολικό Έτος 2006-2007 

παρ’ όλη την ανωτέρω αρνητική κριτική που δέχθηκε. 

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να κρίνουμε αρνητικά ή θετικά τη νέα 

φιλοσοφία εκ του αποτελέσματος. Άλλωστε σε αυτό αποσκοπεί και η 

παρούσα έρευνα στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

4. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

4.1. Προβληματική της έρευνας 
Αναμφίβολα, οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο 

στην εκπαιδευτική διαδικασία επηρεάζοντας άμεσα και καταλυτικά τη 

συνολική πορεία και την εικόνα του εκπαιδευτικού συστήματος μιας 

χώρας. Αποτελούν «γέφυρα» μεταξύ μαθητών και μορφωτικών αγαθών 

(Πυργιωτάκης, 1999, 247). Αβίαστα προκύπτει ότι η προσωπική στάση και 

διάθεση του εκπαιδευτικού απέναντι στα Αναλυτικά Προγράμματα 

Σπουδών, τις προτεινόμενες ή και επιβαλλόμενες από το Υπουργείο 

μεθόδους διδασκαλίας, καθώς και τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που 

προωθούνται έχουν άμεσο αντίκτυπο στην αποτελεσματική ή μη διεξαγωγή 

του διδασκαλικού έργου. 

Για τους λόγους αυτούς η έρευνα για τις απόψεις των διδασκόντων 

το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στο Γυμνάσιο αναφορικά 

με τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης είναι χρήσιμη και ταυτόχρονα 

παρουσιάζει ενδιαφέρον τη στιγμή που δύναται να διαφωτίσει την 

εκπαιδευτική κοινότητα αφ’ ενός, σχετικά με το αν οι εκπαιδευτικοί 

συγκατατίθενται στον προτεινόμενο νέο τρόπο οργάνωσης των 

προγραμμάτων σπουδών και αφ’ ετέρου στο αν και κατά πόσο καλούνται 

να εφαρμόζουν καινοτόμες μεθόδους και τακτικές για τις οποίες δεν είναι 

επαρκώς ενημερωμένοι. 

Προκύπτει, λοιπόν, ως ανάγκη η μελέτη των απόψεων των βασικών 

φορέων της εκπαιδευτικής αλλαγής που έχει προταθεί τα τελευταία χρόνια 

στους εκπαιδευτικούς κόλπους και ειδικότερα στους διδάσκοντες/ουσες το 

μάθημα Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. Ωστόσο γεννούνται σοβαρά 

ερωτήματα που παρατίθενται παρακάτω και η διερεύνησή τους 

επιχειρείται να επιτευχθεί μέσω της έρευνας. 

 

4.2. Σημαντικότητα και πρωτοτυπία της έρευνας. 
 Σύμφωνα με στοιχεία που παρατίθενται στο θεωρητικό μέρος της 

εργασίας, η έννοια της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης και η 

σύνταξη των ΔΕΠΠΣ αποτελεί εκπαιδευτική καινοτομία των τελευταίων 
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ετών που αποβλέπει στην αποτελεσματική ανανέωση του παραδοσιακού 

τρόπου οργάνωσης του σχολείου. Τα τελευταία 7 χρόνια έχουν διαπιστωθεί 

πλήθος απόψεων σχετικά με τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης τόσο 

προφορικά με μορφή απλής συνδιάλεξης όσο και γραπτά με τη μορφή 

επιστημονικών άρθρων ή εγχειριδίων. Έχουν εκφραστεί ποικίλες θέσεις 

και απόψεις ορισμένες από τις οποίες είναι θετικά διακείμενες απέναντι 

στη διαθεματικότητα και άλλες από αυτές αντιτίθενται στην όλη 

προσπάθεια. 

Παρά το γεγονός αυτό, παρατηρείται εμφανής δυσαναλογία μεταξύ 

της γενικότερης συζήτησης και της σχετικής ερευνητικής δραστηριότητας. 

Συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για διαθεματική προσέγγιση της γνώσης στο 

Γυμνάσιο τη στιγμή που ουσιαστικά ποτέ δεν έχουν μελετηθεί κατά τρόπο 

συστηματικό οι απόψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών που καλούνται να 

ενσαρκώσουν την προτεινόμενη μέθοδο στη σχολική τάξη. 

Συγγενής έρευνα το 2002 από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αξιολόγησε 

το καινοτόμο πιλοτικό πρόγραμμα της Ευέλικτης Ζώνης στα σχολεία της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Από τα αποτελέσματα της έρευνας, ως ένα 

βαθμό διαφαίνεται ο τρόπος αντιμετώπισης του προγράμματος από τους 

εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην εφαρμογή του. Η έρευνα αυτή του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, εστιάζει το ενδιαφέρον της αποκλειστικά στο 

πρόγραμμα της Ευέλικτης Ζώνης και αξιολογεί δραστηριότητες που 

διεξήχθησαν κατά την πιλοτική εφαρμογή του σε συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο (2001-2002) και ασφαλώς έχει διαφορετικές στόχους από 

εκείνους της παρούσας έρευνας. 

Η διεξαγωγή της έρευνάς μας προγραμματίζεται να διεξαχθεί 

κινούμενη στους ακόλουθους άξονες: 

• Ενημέρωση των εκπαιδευτικών-διδασκόντων/ουσών του μαθήματος της 

Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ΄ Γυμνασίου για τη διαθεματική 

προσέγγιση της γνώσης. 

• Προσωπική (αρνητική ή θετική στάση) των ανωτέρω εκπαιδευτικών για 

τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. 

• Ο τρόπος που ήδη ενσαρκώνεται και βιώνεται η διαθεματικότητα από 

τους εκπαιδευτικούς στη σχολική τάξη. 
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• Ο τρόπος που εφαρμόζεται και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη 

διαθεματικότητα της γνώσης μέσα από το νέο σχολικό εγχειρίδιο του 

μαθήματος Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. 

 

4.3. Σκοπός και στόχοι της έρευνας. 
 Κύριος σκοπός που εξυπηρετείται μέσω της έρευνας είναι η 

διερεύνηση των απόψεων των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών που 

διδάσκουν το μάθημα της Κ.Π.Α. μέσα από ένα σύνολο ερωτημάτων 

σχετικών με τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης μέσα από το νέο 

εγχειρίδιο που δόθηκε στα σχολεία το σχολικό έτος 2006-2007. Ο σκοπός 

της έρευνας επιμερίζεται σε ένα πλήθος στόχων που ικανοποιούνται μέσα 

από την απάντηση των ακόλουθων σημαντικών ερωτημάτων: 

1) Οι διδάσκοντες του Κ.Π.Α. στο γυμνάσιο τάσσονται υπέρ ή κατά της 

εφαρμογής της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης; Ποια είναι η 

βασική επιχειρηματολογία που αναπτύσσουν για να στηρίξουν τη θέση 

τους; Είναι θετικά ή αρνητικά διακείμενοι γενικότερα απέναντι στις 

προτάσεις των νέων προγραμμάτων σπουδών; 

2) Πώς αντιλαμβάνονται οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί την έννοια της 

διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης; Έχει καταστεί σαφής στους 

ίδιους η διαφοροποίηση των εννοιών «Διαθεματικότητα», «Διεπιστη-

μονικότητα», «Ενιαιοποίηση»; Αισθάνονται ικανοποιημένοι από το 

βαθμό και την ποιότητα ενημέρωσής τους σχετικά με τη 

διαθεματικότητα; 

3) Πώς βιώνουν οι ίδιοι τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης μέσα στην 

τάξη; 

4) Υπάρχει αίσθημα συμπαράστασης και υλική υποστήριξη του έργου των 

καθηγητών στα σχολεία από την πολιτεία; 

5) Εφαρμόζουν τις νέες διδακτικές μεθόδους στο συγκεκριμένο μάθημα 

όπως αναφέρονται στο βιβλίο του καθηγητή ή όχι; 

 

4.4. Διερευνητικά ερωτήματα. 
I.  Υπάρχει σχέση ανάμεσα στην απόκτηση σαφούς αντίληψης της 

έννοιας της διαθεματικότητας και στην ειδικότητα των εκπαιδευτικών.  
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II. Υπάρχει σχέση ανάμεσα στο βαθμό εφαρμογής από τους εκπαιδευτικούς 

της διαθεματικής προσέγγισης στη διδασκαλία του μαθήματος της 

Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και στην ειδικότητα των 

εκπαιδευτικών. 

Αναλυτικότερα, διερευνήθηκαν τα εξής:  

• Ο βαθμός αντίληψης των ατόμων της μελέτης για την έννοια της 

διαθεματικότητας σχετίζεται με τη θέση, τα έτη και την ειδικότητα 

υπηρεσίας, τους τίτλους σπουδών και τις πηγές άντλησης της 

ενημέρωσης. 

• Ο βαθμός συμφωνίας των εκπαιδευτικών διαφοροποιείται στις 

απόψεις υπέρ και κατά της διαθεματικής προσέγγισης για τη γνώση 

στο σχολείο. 

• Ο βαθμός εφαρμογής των εκπαιδευτικών για την έννοια της 

διαθεματικότητας στη διδασκαλία του μαθήματος της Κοινωνικής και 

Πολιτικής αγωγής διαφοροποιείται σε σχέση με την ειδικότητα. 

• Ο βαθμός συμφωνίας των εκπαιδευτικών διαφοροποιείται για τον 

τρόπο της διδασκαλίας του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής 

αγωγής. 

• Ο βαθμός σημαντικότητας διαφοροποιείται μεταξύ των πηγών χρήσης 

για τη διδασκαλία του μαθήματος Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής 

σε σχέση με την ειδικότητα.  

• Η συχνότητα εφαρμογής συγκεκριμένων δραστηριοτήτων μέσα στην 

τάξη διαφοροποιείται ως προς τη ειδικότητα. 

• Οι τρόποι βελτίωσης της διδασκαλίας στο μάθημα της Κοινωνικής και 

Πολιτικής Αγωγής σχετίζεται με την ειδικότητα.  

• Ο βαθμός παρεμπόδισης από διάφορους παράγοντες διαφοροποιείται 

στην ορθή εφαρμογή της διαθεματικής προσέγγισης στη διδασκαλία 

του μαθήματος Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής ως προς τη 

ειδικότητα. 

• Ο βαθμός συμφωνίας σε απόψεις υπέρ και κατά της διαθεματικής 

προσέγγισης της γνώσης στο σχολείο σχετίζεται με το βαθμό 

εφαρμογής της διαθεματικής προσέγγισης. 
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4.5. Μέθοδοι και τεχνικές - Διαδικασία χορήγησης 
ερωτηματολογίων. 
 Ανάλογα με τη φύση του προβλήματος και από το σκοπό που η 

έρευνα υπηρετεί, προσδιορίζονται σε μεγάλο βαθμό οι μέθοδοι και οι 

τεχνικές που θα εφαρμοστούν (Βάμβουκας, 2000, 167). 

Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων μιας δειγματοληπτικής 

έρευνας ο ερευνητής επιδιώκει τον εντοπισμό ορισμένων τάσεων των 

υποκειμένων και την ανάδειξη των αιτιωδών σχέσεων που διαμορφώνουν 

τις τάσεις αυτές (Κυριαζή, 2000, 101). 

Στην περιοχή των Κοινωνικών - Πολιτικών Επιστημών 

χρησιμοποιείται ευρέως η δειγματοληπτική έρευνα διότι η χορήγηση 

ερωτηματολογίου και η στατιστική ανάλυση των δεδομένων που 

προκύπτουν από το πλήθος των ερωτώμενων υποκειμένων μπορούν σε 

θέματα κοινωνικού – πολιτικού χαρακτήρα (Κυριαζή, 2000, 99). 

Όπως προαναφέραμε η παρούσα έρευνα έχει σκοπό να 

συγκεντρώσει για πρώτη φορά χρήσιμα δεδομένα για τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα της ΚΠΑ σε μια ακολουθία 

ερωτημάτων που σχετίζονται με τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης στο 

συγκεκριμένο μάθημα στο γυμνάσιο. 

Για την καλύτερη κατόπτευση του θέματος θα εφαρμοστεί 

δειγματοληπτική έρευνα με χορήγηση ερωτηματολογίου στα υποκείμενα. 

Ευνόητο είναι ότι δεν αναμένεται τα αποτελέσματα της έρευνας να έχουν 

γενική ισχύ. Αποβλέπουμε στην εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν τα 

υποκείμενα του συγκεκριμένου δείγματος. Μετά τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου θα ακολουθήσει στατιστική ανάλυση των δεδομένων με 

τη βοήθεια του προγράμματος SPSS. 

Στο στάδιο της προέρευνας θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις σε 

ορισμένο αριθμό υποκειμένων στα γυμνάσια του Ρεθύμνου με σκοπό τη 

συγκέντρωση νέων στοιχείων. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα να 

φωτιστούν πτυχές του θέματος που πιθανότατα δεν έχουν φωτιστεί από την 

αναδίφηση στη σχετική βιβλιογραφία. Οι συνεντεύξεις θα είναι 

ημιδομημένης μορφής. Για την ομαλή διεξαγωγή τους θα προβούμε σε 

μαγνητοφώνηση της όλης διαδικασίας (Βάμβουκας, 2000, 243). 

Θα ακολουθήσει η δοκιμαστική χορήγηση του ερωτηματολογίου με 

σκοπό τον ποιοτικό και δομικό έλεγχο των ερωτήσεων και σε τελικό στάδιο 
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θα πραγματοποιηθεί η οριστική χορήγηση του ερωτηματολογίου και η 

συμπλήρωσή τους από τα υποκείμενα του ερευνητικού δείγματος. 

 

4.6. Παρουσίαση Ερωτηματολογίου. 
Η δομή των ερωτήσεων 3 και 4 που περιέχει το ερωτηματολόγιο 

που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα, ανήκουν στο Γ. Μαγγόπουλο (2005), 

ο οποίος διεξήγαγε παρόμοιο είδος έρευνας και αφορούσε «Απόψεις των 

εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με την 

Αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού». 

Η δομή του ερωτηματολογίου που συμπληρώθηκε από τους 

εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν το 

μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, αποσκοπεί ώστε να 

κατανοήσει ο αναγνώστης και να αποκτήσει σαφέστερη αντίληψη για 

τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας, τις εξαρτημένες και ανεξάρτητες 

μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν κτλ. Η μορφή του 

ερωτηματολογίου, όπως διανεμήθηκε στους εκπαιδευτικούς-

ερωτώμενους της έρευνας, επισυνάπτεται στο Παράρτημα της εργασίας.  

Αρχικά στην πρώτη σελίδα, διευκρινίζεται η ανωνυμία, το 

θεματικό αντικείμενο της μελέτης, ο σκοπός και η χρήση της έρευνας.  

Από τη δεύτερη σελίδα, ξεκινούν οι ερωτήσεις που χρήζουν 

συμπλήρωσης. Η δομή του χωρίζεται σε δύο ενότητες Α & Β. Στην Α 

περιλαμβάνονται ερωτήσεις περιγραφικές που αφορούν το φύλο, τη 

θέση υπηρεσίας, τα χρόνια συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας, την 

ειδικότητα διορισμού και τους τίτλους σπουδών που έχουν αποκτήσει. 

Στην ενότητα Β ακολουθούν οι κυρίως ερωτήσεις του ερευνητικού 

εργαλείου. Η ερώτηση 1, καταγράφει κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί 

έχουν αποκτήσει σαφή αντίληψη της διαθεματικότητας και η 2 

αποσκοπεί να καταγράψει τις βασικές πηγές ενημέρωσης των 

εκπαιδευτικών σχετικά με τη διαθεματική προσέγγιση. Οι ερωτήσεις 3 

και 4 αποδίδουν το βαθμό συμφωνίας των εκπαιδευτικών σε απόψεις 

υπέρ και κατά της διαθεματικής προσέγγισης, η 5 το βαθμό εφαρμογής 

της, η 6 το βαθμό συμφωνίας σε διάφορες απόψεις για τον τρόπο 

διδασκαλίας, η 7 τη σημαντικότητα διαφόρων πηγών στο σχεδιασμό της 

διδασκαλίας, η 8 τη συχνότητα εφαρμογής συγκεκριμένων 
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δραστηριοτήτων στην τάξη, η 9 τρόποι που χρειάζονται για τη βελτίωση 

της διδασκαλίας στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και η 

10 το βαθμό παρεμπόδισης από διάφορους παράγοντες της ορθής 

εφαρμογής της διαθεματικής προσέγγισης στη διδασκαλία του μαθήματος 

Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. Τέλος, αναζητήθηκε με ανοικτή 

ερώτηση να καταγραφεί η άποψη των εκπαιδευτικών – ερωτώμενων για το 

ερωτηματολόγιο ή για την διαθεματική προσέγγιση γενικότερα.  

 

4.7 Πληθυσμός αναφοράς και δείγμα έρευνας 
Οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 

Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Κρήτης που διδάσκουν το μάθημα της 

Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στα Γυμνάσια των τεσσάρων νομών 

αποτελούν τον πληθυσμό αναφοράς. Κατά συνέπεια το δείγμα της έρευνας 

προέρχεται από τον προαναφερόμενο πληθυσμό (Σύνολο ερωτηθέντων 

104, απάντησαν οι 74). 

 

4.8 Περιγραφή δείγματος 
Στον πίνακα 1 καταγράφεται περιγραφικά η κατανομή του 

δείγματος των εκπαιδευτικών της μελέτης, ως προς βασικά χαρακτηριστικά 

τους όπως το φύλο, τη θέση, τα έτη και την ειδικότητα υπηρεσίας καθώς 

και το τίτλο σπουδών. Γενικά, το 28,4% των ατόμων της μελέτης είναι 

άνδρες και 71,6% γυναίκες, διορισμένοι είναι το 79,7% όλων των 

εκπαιδευτικών, με 1-5 έτη υπηρεσίας είναι το 66,2% ενώ η πλειοψηφία 

των εκπαιδευτικών με 51,4% είναι φιλόλογοι. Τέλος, το 16,2% έχουν 

μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης με διπλάσιες γυναίκες έναντι των 

συναδέλφων τους ανδρών (18,9% έναντι 9,5%, αντίστοιχα). 

Πίνακας 1 Φύλο  

 Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Ν   21 (28,4%) 53 (71,6%) 74 

Διορισμένος 17 (81,0%) 42 (79,2%) 59 (79,7%) 

Αναπληρωτής 2 (9,5%) 6 (10,8%) 8 (10,8%) 

Θέση 
Υπηρεσίας 
 
 
 Ωρομίσθιος 2 (9,5%) 5 (9,5%) 7 (9,5%) 

1-5 16 (76,2%) 33 (62,3%) 49 (66,2%) Έτη συνολικής 
υπηρεσίας 

6-10 2 (9,5%) 14 (26,4%) 16 (21,6%) 
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11-15 3 (14,3%) 6 (11,3%) 9 (12,2%) 

Φιλόλογος 7 (33,3%) 31 (58,5%) 38 (51,4%) 

Κοινωνιολόγος 4 (19,0%) 11 (20,8%) 15 (20,3%) 
Νομικός-Πολιτικός 
Επιστήμονας 3 (14,3%) 9 (17,0%) 12 (16,2%) 

Ειδικότητα 
διορισμού (ΠΕ) 
 
 
 
 
 Οικονομολόγος 7 (33,3%) 2 (3,8%) 9 (12,2%) 

Πτυχίο 19 (90,5%) 43 (81,1%) 62 (83,8%) Τίτλοι σπουδών 
 Μεταπτυχιακό 2 (9,5%) 10 (18,9%) 12 (16,2%) 

 
Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών από τους εκπαιδευτικούς της μελέτης σχέση με τη θέση και την 

ειδικότητα υπηρεσίας. Μεγαλύτερο ποσοστό με μεταπτυχιακό δίπλωμα 

ειδίκευσης παρατηρείται με 42,9% από τους ωρομίσθιους και με 33,3% 

από τους κοινωνιολόγους.  

Πίνακας 2 Τίτλοι σπουδών 

 Πτυχίο Μεταπτυχιακό 

Διορισμένος 51 (86,4%) 8 (13,6%) 

Αναπληρωτής 7 (87,5%) 1 (12,5%) 

Θέση 
Υπηρεσίας 
 
 
 Ωρομίσθιος 4 (57,1%) 3 (42,9%) 

Φιλόλογος 33 (86,8%) 5 (13,2%) 

Κοινωνιολόγος 10 (66,7%) 5 (33,3%) 
Νομικός-Πολιτικός 
Επιστήμονας 11 (91,7%) 1 (8,3%) 

Ειδικότητα 
διορισμού (ΠΕ) 
 
 
 
 
 Οικονομολόγος 8 (88,9%) 1 (11,1%) 

 
 

4.9. Μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων της έρευνας. 
Για την στατιστική ανάλυση των δεδομένων της μελέτης 

χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS (SPSS 16.0 for 

Windows; SPSS Inc., Chicago, IL, USA).  

Υπολογίστηκαν περιγραφικά μέτρα κατανομών των εκπαιδευτικών 

της μελέτης σε βασικά χαρακτηριστικά τους όπως το φύλο, τη θέση, τα έτη 

και την ειδικότητα υπηρεσίας, το τίτλο σπουδών και βαθμό αντίληψης των 

ατόμων της μελέτης για την έννοια της διαθεματικότητας. Οι παραπάνω 

κατανομές συχνοτήτων και οι διαφοροποιήσεις στις διαβαθμισμένες 

απαντήσεις ελέγχθηκαν αντίστοιχα με τον έλεγχο χ2 (chi square test) και 
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το μη παραμετρικό έλεγχο Mann Whitney. Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι 

αφορούσαν:  

1. τη σχέση ανάμεσα στην ειδικότητα διορισμού των εκπαιδευτικών της 

μελέτης και α. το βαθμό αντίληψης της έννοιας της διαθεματικότητας, 

β. τις πηγές ενημέρωσης, γ. το βαθμό συμφωνίας σε απόψεις υπέρ και 

κατά, δ. το βαθμό εφαρμογής, ε. το βαθμό συμφωνίας στους τρόπους 

διδασκαλίας, στ. τη σημαντικότητα πηγών χρήσης, ζ. τη συχνότητα 

εφαρμογής συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και τρόπων βελτίωσης της 

διδασκαλίας και η. ο βαθμός παρεμπόδισης από διάφορους 

παράγοντες στην ορθή εφαρμογή της διαθεματικής προσέγγισης,  

2. τη σχέση ανάμεσα στο βαθμό εφαρμογής από τους εκπαιδευτικούς της 

μελέτης της διαθεματική προσέγγισης σε σχέση με το βαθμό συμφωνίας 

σε απόψεις υπέρ και κατά.  
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5. Αποτελέσματα της έρευνας. 
 

5.1. Μελέτη των αποτελεσμάτων με βάση την ειδικότητα διορισμού. 
Αρχικά, ελέγχεται η ομοιογένεια του δείγματος των ατόμων - 

εκπαιδευτικών της μελέτης. Συγκεκριμένα, ελέγχεται αν η κατανομή του 

φύλου των ατόμων της μελέτης διαφέρει σε σχέση με την ειδικότητα 

διορισμού, τη θέση, τα έτη και το τίτλο σπουδών. Από τον πίνακα 1 

διαπιστώνεται ότι το 28,4% των ατόμων-εκπαιδευτικών της μελέτης 

αποτελείται από άνδρες και 71,6% γυναίκες. Στατιστικώς σημαντική διαφορά 

βρέθηκε στην κατανομή του φύλου μόνο ως προς την ειδικότητα διορισμού, 

αφού των 33,3% των ανδρών είναι φιλόλογοι έναντι μόλις 58,5% των 

συναδέλφων τους γυναικών (χ2=12,75, β.ε.=3, p=,005). 

Πίνακας 1 Φύλο 
Έλεγχος στατιστικής 
σημαντικότητας 

 Άνδρες Γυναίκες Σύνολο χ2 β.ε. p-
value 

Ν   21  
(28,4%) 

53  
(71,6%) 74    

Φιλόλογος  7  
(33,3%) 

31  
(58,5%) 

38 
(51,4%) 

Κοινωνιολόγος 4  
(19,0%) 

11  
(20,8%) 

15  
(20,3%) 

Νομικός-
Πολιτικός 
Επιστήμονας  

3  
(14,3%) 

9  
(17,0%) 

12  
(16,2%) 

Ειδικότητα 
διορισμού 
(ΠΕ) 
 
 
 
 
 Οικονομολόγος  7  

(33,3%) 
2  

(3,8%) 
9  

(12,2%) 

12,75 3 ,005 

Διορισμένος 17  
(81,0%) 

42  
(79,2%) 

59  
(79,7%) 

Αναπληρωτής 2  
(9,5%) 

6  
(10,8%) 

8  
(10,8%) 

Θέση 
Υπηρεσίας 
 
 
 Ωρομίσθιος 2  

(9,5%) 
5  

(9,5%) 
7  

(9,5%) 

0,05 2 ,975 

1-5 16  
(76,2%) 

33  
(62,3%) 

49  
(66,2%) 

6-10 2  
(9,5%) 

14  
(26,4%) 

16  
(21,6%) 

Έτη 
συνολικής 
υπηρεσίας 
 
 
 11-15 3  

(14,3%) 
6  

(11,3%) 
9  

(12,2%) 

2,53 2 ,282 

Πτυχίο 19 
 (90,5%) 

43  
(81,1%) 

62  
(83,8%) Τίτλοι 

σπουδών 
 Μεταπτυχιακό 2  

(9,5%) 
10  

(18,9%) 
12  

(16,2%) 

0,97 1 ,326 
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Στον πίνακα 2 αποδίδεται ο βαθμός αντίληψης των ατόμων της μελέτης 

για την έννοια της διαθεματικότητας της σχολική γνώσης σε σχέση με την 

ειδικότητα διορισμού. 

Δεν διαπιστώνεται στατιστικώς σημαντική διαφορά στο βαθμό αντίληψης 

με την ειδικότητα διορισμού, αν και «πάρα πολύ σαφή» αντίληψη δηλώνουν 

υπερδιπλάσιοι φιλόλογοι (7,9%) σε σχέση με τους υπόλοιπους (2,9%). 

Συνολικά, εφτά στους δέκα εκπαιδευτικοί δηλώνουν να έχουν αποκτήσει σαφή 

ή πολύ σαφή αντίληψη της έννοιας της διαθεματικότητας.  

Πίνακας 2 Ειδικότητα διορισμού (ΠΕ) 

Φιλόλογοι Άλλοι 

Έλεγχος στατιστικής 
σημαντικότητας 

 
Ν (%) χ2 β.ε. p-value 

Όχι, καθόλου 1 (2,6) -- 

Ναι, ελάχιστα 8 (21,1) 12 (34,3) 

Ναι, αρκετά σαφή 26 (68,4) 22 (62,9) 

Σε ποιο βαθμό 
πιστεύετε ότι έχετε 
αποκτήσει σαφή 
αντίληψη της 
έννοιας 
«διαθεματικότητα» 
της σχολικής 
γνώσης; 

Ναι, πάρα πολύ  
σαφή 3 (7,9) 1 (2,9) 

3,015 3 ,389 
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Οι πηγές ενημέρωσης των ατόμων της μελέτης για την έννοια της 

διαθεματικότητας σε σχέση με την ειδικότητα διορισμού, παρουσιάζονται στον 

πίνακα 3.  

Ως πηγή ενημέρωσης «Συζητήσεις με σχολικό σύμβουλο» επιλέγεται από 

στατιστικώς σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό φιλόλογων (44,7%) έναντι των 

υπολοίπων (5,6%) (χ2=14,872, β.ε.=1, p<,001). Για τις υπόλοιπες πηγές 

ενημέρωσης δεν εντοπίστηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές.  

Πίνακας 3 Ειδικότητα διορισμού (ΠΕ) 

Φιλόλογοι Άλλοι 

Ναι Όχι Ναι Όχι 

Έλεγχος στατιστικής 
σημαντικότητας 

Πηγές ενημέρωσης 

Ν (%) χ2 β.ε. p-value 

Συζητήσεις με σχολικό 
σύμβουλο 
 

17  
(44,7) 

21  
(55,3) 

2  
(5,6) 

34 
 (94,4) 14,872 1 <,001 

Συνέδρια, ημερίδες, 
διαλέξεις, επιμορφωτικά 
σεμινάρια 

23 
(60,5) 

15 
(39,5) 

17 
 (47,2) 

19  
(52,8) 1,317 1 ,251 

Βιβλία – άρθρα, 
εφημερίδες, μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, Internet 

26 
(68,4) 

12 
(31,6) 

27  
(75,0) 

9  
(25,0) 0,394 1 ,530 

Σχετική νομοθεσία 4  
(10,5) 

34  
(89,5) 

5  
(13,9) 

31  
(86,1) 0,196 1 ,658 

Συζητήσεις με 
συναδέλφους 

24 
(63,2) 

14  
(36,8) 

23  
(63,9) 

13 
 (36,1) 0,004 1 ,948 

Συζητήσεις με 
συνδικαλιστικούς φορείς 
 

1  
(2,6) 

37  
(97,4) 

1  
(2,8) 

35 
 (97,2) 0,002 1 ,969 
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Ο βαθμός συμφωνίας σε απόψεις υπέρ της διαθεματικής προσέγγισης 

της γνώσης στο σχολείο σε σχέση με την ειδικότητα διορισμού, καταγράφεται 

στον πίνακα 4.  

Μόνο η άποψη ότι η διαθεματική προσέγγιση «Προσδίδει μαθητοκεντρικό 

χαρακτήρα στο σχολείο μειώνοντας το παραδοσιακό πρότυπο του δασκάλου 

«παντογνώστη»» συγκεντρώνει στατιστικώς σημαντικά μεγαλύτερο μέσο βαθμό 

συμφωνίας στους φιλόλογους σε σχέση με τους υπόλοιπους (4,2 έναντι 3,8, z=-

2,175, p=,030).  

Πίνακας 4 Ειδικότητα διορισμού (ΠΕ) 

Φιλόλογοι Άλλοι 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σημαντικότητας 
Απόψεις υπέρ διαθεματικής 
προσέγγισης 

 S  S Ζ p-value 

Προσδίδει μαθητοκεντρικό χαρακτήρα 
στο σχολείο μειώνοντας το παραδοσιακό 
πρότυπο του δασκάλου «παντογνώστη» 

4,2 0,8 3,8 0,8 -2,175 ,030 

Μέσα από την ενιαιοποίηση της γνώσης 
συμβάλλει στην προσωπική ανάπτυξη 
των μαθητών και στην κοινωνική τους 
ενσωμάτωση 

3,9 0,8 4,0 0,9 -0,244 ,807 

Συνδέει τη σχολική γνώση άμεσα και 
φυσικά με αυθεντικές καταστάσεις που 
προκαλούν τους μαθητές για δράση 

4,0 1,0 3,9 0,8 -0,882 ,378 

Κινητοποιεί το ενδιαφέρον και 
ενεργοποιεί την εμπλοκή όλων σχεδόν 
των μαθητών 

3,8 0,9 3,9 0,7 0,000 1,000 

Διευκολύνει την αποτελεσματικότερη 
οικοδόμηση της γνώσης, προσεγγίζοντάς 
την ολιστικά και όχι αποσπασματικά 

4,1 0,9 4,2 0,8 -0,626 ,531 

Δίνει μια νέα διάσταση στη σχολική 
πραγματικότητα ξεπερνώντας το συνεχές 
άγχος του εκπαιδευτικού σχετικά με την 
«κάλυψη συγκεκριμένης ύλης» 

3,6 1,1 3,8 0,9 -0,595 ,552 

Ενισχύει το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα 
στην τάξη 4,1 0,8 4,0 0,7 -0,810 ,418 

Αναπτύσσει την πρωτοβουλία του μαθητή 3,9 0,8 4,0 0,7 -0,599 ,549 

Με τη χρήση εναλλακτικών μορφών 
διδασκαλίας και ποικίλων 
οπτικοακουστικών μέσων 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 
πλειοψηφίας των μαθητών 

4,0 1,0 4,1 0,6 -0,018 ,986 

Διαβάθμιση Βαθμού Συμφωνίας: από 1 = Διαφωνώ απόλυτα έως 5 = Συμφωνώ απόλυτα 
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Ο βαθμός συμφωνίας σε απόψεις κατά της διαθεματικής προσέγγισης 

της γνώσης στο σχολείο σε σχέση με την ειδικότητα διορισμού, καταγράφεται 

στον πίνακα 5.  

Σε καμιά άποψη κατά της διαθεματικής προσέγγισης δεν υπάρχει 

στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ φιλόλογων και υπολοίπων 

εκπαιδευτικών.  

Πίνακας 5 Ειδικότητα διορισμού (ΠΕ) 

Φιλόλογοι Άλλοι 

Έλεγχος στατιστικής 
σημαντικότητας 

Απόψεις κατά διαθεματικής 
προσέγγισης 

 S  S Ζ p-value 

Δεν ωφελεί τους μαθητές, εφόσον 
κατακτούν καλύτερα τις αναγκαίες 
για τη ζωή τους επιστημονικές 
γνώσεις όταν τις διδάσκονται 
συστηματικά στο πλαίσιο των 
διακριτών μαθημάτων 

2,5 1,0 2,1 0,8 -1,915 ,056 

Αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος του 
διδακτικού χρόνου σε 
δραστηριότητες αφήνοντας ακάλυπτο 
σημαντικό ποσοστό της ύλης και 
δημιουργώντας κατά συνέπεια στους 
μαθητές τεράστια γνωστικά κενά 

2,8 1,1 2,4 1,0 -1,305 ,192 

Αυξάνει σε αδικαιολόγητο βαθμό τις 
απαιτήσεις μιας διδακτικής ώρας 
από τον εκπαιδευτικό 

3,3 1,2 2,9 1,1 -1,461 ,144 

Αποδιοργανώνει τη σκέψη του 
παιδιού εμπλέκοντας πλήθος 
στοιχείων και παραμέτρων σχετικών 
με ένα θέμα 

2,2 1,1 2,3 1,1 -0,555 ,579 

Δημιουργεί ανταγωνιστικό πνεύμα 
μεταξύ των εκπαιδευτικών 1,8 1,0 2,1 1,0 -1,620 ,105 

Εντείνει το άγχος του εκπαιδευτικού 
ενόψει μάλιστα της αξιολόγησης του 
έργου του  

2,7 1,2 2,7 1,2 -0,268 ,789 

Αποπροσανατολίζει το κέντρο βάρους 
της μαθησιακής διαδικασίας από τα 
ουσιώδη στα επουσιώδη 

2,1 1,2 2,1 0,9 -0,058 ,954 

Αποτελεί για την εκπαίδευση ανούσιο 
νεωτερισμό που σύντομα θα ξεχαστεί 
όπως τόσες προσπάθειες ανανέωσης 

2,1 1,3 2,1 0,9 -0,226 ,821 

Διαβάθμιση Βαθμού Συμφωνίας: από 1 = Διαφωνώ απόλυτα έως 5 = Συμφωνώ απόλυτα 
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Η σχηματική απεικόνιση του βαθμού εφαρμογής της διαθεματικής 

προσέγγισης από τους εκπαιδευτικούς της μελέτης δίνεται στο σχήμα 1. 

Παρατηρείται ότι το 45,7% των εκπαιδευτικών εφαρμόζει σε σχεδόν απόλυτο 

βαθμό («Ναι, αρκετά έως πάρα πολύ») τη διαθεματική προσέγγιση στο 

μάθημα της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής και το 54,3% «όχι» ή «Ναι, 

μέτρια».  

Σχήμα 1

''Ναι, αρκετά έως 
πάρα πολύ"

45,7%

'' Όχι - Ναι, 
μέτρια''
54,3%
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Ο βαθμός εφαρμογής της διαθεματικής προσέγγισης από τους 

εκπαιδευτικούς της μελέτης σε σχέση με την ειδικότητα διορισμού δίνεται στο 

πίνακα 6. Αν και μικρότερο ποσοστό φιλόλογων (38,9%) εφαρμόζει «Ναι, 

αρκετά έως πάρα πολύ» τη διαθεματική προσεγγίζει σε σχέση με 52,9% των 

υπολοίπων συναδέλφων τους, δεν διαπιστώνεται στατιστικώς σημαντική 

διαφορά. 

Πίνακας 6 Ειδικότητα διορισμού 
(ΠΕ) 

Φιλόλογοι Άλλοι 

Έλεγχος στατιστικής 
σημαντικότητας 

 
Ν (%) χ2 β.ε. p-

value 

Όχι – Ναι, 
μέτρια 22 (61,1) 16 (47,1) 

«Εσείς προσωπικά 
εφαρμόζετε και σε ποιο 
βαθμό τη διαθεματική 
προσέγγιση στις 
διδασκαλίες σας στο 
μάθημα της 
Κοινωνικής και 
Πολιτικής Αγωγής;» 

Ναι, 
αρκετά 
έως πάρα 
πολύ 

14 (38,9) 18 (52,9) 

1,391 1 ,238 
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Ο βαθμός συμφωνίας των ατόμων της μελέτης για τον τρόπο διδασκαλίας 

του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής αγωγής σε σχέση με την 

ειδικότητα διορισμού, καταγράφεται στον πίνακα 7.  

Σε κανένα τρόπο διδασκαλίας δεν βρέθηκε στατιστικώς σημαντική 

διαφορά στη βαθμολογία συμφωνίας ή διαφωνίας μεταξύ φιλόλογων και 

υπολοίπων εκπαιδευτικών. Αριθμητικώς, ο μέσος βαθμός συμφωνίας είναι 

περίπου παρόμοιος μεταξύ των δύο ομάδων και στους τέσσερις τρόπους 

διδασκαλίας.  

Πίνακας 7 Ειδικότητα διορισμού (ΠΕ) 

Φιλόλογοι Άλλοι 

Έλεγχος στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τρόποι διδασκαλίας 
 S  S Ζ p-value 

Θα πρέπει να διδάσκεται ως 
αυτόνομο μάθημα 3,0 1,4 3,2 1,4 -0,673 ,501 

Θα πρέπει να διδάσκεται 
διαθεματικά σε μαθήματα σχετικά με 
τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές 
επιστήμες, όπως ιστορία, γεωγραφία, 
φιλολογικά, θρησκευτικά 

3,9 1,1 3,8 1,2 -0,012 ,990 

Θα πρέπει να διδάσκεται 
διαθεματικά σε όλα τα μαθήματα 3,1 1,1 3,0 1,3 -0,115 ,909 

Θα πρέπει να αποτελεί ξεχωριστή 
δραστηριότητα εκτός ΑΠΣ 2,6 1,1 2,2 1,2 -1,597 ,110 

Διαβάθμιση Βαθμού Συμφωνίας: από 1 = Διαφωνώ απόλυτα έως 5 = Συμφωνώ απόλυτα 
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Ο βαθμός σημαντικότητας των πηγών χρήσης σε σχέση με την 

ειδικότητα διορισμού, καταγράφεται στον πίνακα 8. Παρόμοια, όπως και 

στους τρόπους διδασκαλίας, δεν βρέθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά στη 

βαθμολογία συμφωνίας ή διαφωνίας μεταξύ φιλόλογων και υπολοίπων 

εκπαιδευτικών για τη σημαντικότητα των πηγών χρήσης. Γενικότερα, η μέση 

βαθμολογία της σημαντικότητας των πηγών κυμαίνεται και στις δύο ομάδες 

εκατέρωθεν της τρίτης κλίμακας που δηλώνει πηγή «Αρκετά σημαντική».  

Πίνακας 8 Ειδικότητα διορισμού (ΠΕ) 

Φιλόλογοι Άλλοι 

Έλεγχος στατιστικής 
σημαντικότητας 

Πηγές χρήσης 
 S  S Ζ p-value 

Επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών 2,7 0,8 2,7 0,7 -0,295 ,768 

Η προσωπική σας άποψη για το τι 
θεωρείται σημαντικό στο πεδίο της 
Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής 

2,9 0,8 3,0 0,8 -0,221 ,825 

Πρωτογενείς πηγές όπως, το 
Σύνταγμα ή ο Ευρωπαϊκός Χάρτης 
Δικαιωμάτων 

3,2 0,6 3,3 0,8 -0,696 ,486 

Το σχολικό βιβλίο 3,1 0,8 3,3 0,6 -1,129 ,259 

Βιβλίο καθηγητή 2,9 0,7 3,1 0,8 -0,806 ,420 

Υλικό από επίσημους φορείς 2,9 0,8 3,2 0,8 -1,184 ,236 

Μέσα μαζικής επικοινωνίας 2,9 0,9 3,3 0,7 -1,626 ,104 

Διαβάθμιση σημαντικότητας της πηγής χρήσης: από 1 = καθόλου σημαντική έως 4 = πολύ σημαντική 
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Η συχνότητα εφαρμογής συγκεκριμένων δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη 

σε σχέση με την ειδικότητα διορισμού, καταγράφεται στον πίνακα 9. Επίσης, 

όπως στη σημαντικότητα των πηγών χρήσης και στους τρόπους διδασκαλίας, 

δεν βρέθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά στη βαθμολογία της συχνότητας 

εφαρμογής συγκεκριμένων δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη σε σχέση με την 

ειδικότητα διορισμού. Αριθμητικώς ωστόσο, η μέση βαθμολογία για τη 

δραστηριότητα «Επιλέγω τα θέματα που θα συζητηθούν στην τάξη» βρέθηκε 

υψηλότερη στην ομάδα των φιλόλογων σε σχέση με τους υπόλοιπους.  

Πίνακας 9 Ειδικότητα διορισμού (ΠΕ) 

Φιλόλογοι Άλλοι 

Έλεγχος στατιστικής 
σημαντικότητας 

Δραστηριότητες 
 S  S Ζ p-value 

Επιλέγω τα θέματα που θα 
συζητηθούν στην τάξη 3,2 0,6 2,9 0,7 -1,706 ,088 

Οι μαθητές εργάζονται 
ομαδοσυνεργατικά (μέθοδος project) 
συλλέγοντας πληροφορίες εκτός 
σχολείου 

2,1 0,8 2,4 0,9 -1,583 ,113 

Οι μαθητές μελετούν το σχολικό 
βιβλίο 3,1 0,8 3,1 0,9 -0,013 ,990 

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες με 
διαφορετικές θεματικές 
προετοιμάζοντας παρουσιάσεις 

2,3 0,7 2,2 0,9 -0,631 ,528 

Οι μαθητές παίρνουν μέρος σε 
παιχνίδι ρόλων και προσομοίωσης 1,9 0,9 1,8 0,7 -0,419 ,675 

Ερωτώ και οι μαθητές απαντούν 2,9 0,8 2,9 0,8 -0,420 ,674 

Παραδίδω και οι μαθητές κρατούν 
σημειώσεις 2,2 1,0 2,3 1,0 -0,483 ,629 

Ενθαρρύνω ελεύθερες συζητήσεις για 
κοινωνικά και πολιτικά θέματα 3,7 0,5 3,6 0,6 -0,071 ,943 

Οι μαθητές συμμετέχουν σε σχετικές 
εξωσχολικές δραστηριότητες 2,0 0,9 1,9 0,8 -0,375 ,708 

Διαβάθμιση συχνότητας χρήσης: από 1 = ποτέ έως 4 = πολύ συχνά 
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Από τη συχνότητα επιλογής των τρόπων βελτίωσης της διδασκαλίας στο 

μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής (σχήμα 2), ως πρώτη 

πολλαπλή επιλογή σε συχνότητα από όλους τους εκπαιδευτικούς 

καταγράφεται η «Επιπρόσθετη επιμόρφωση σε διδακτικές μεθόδους, γνωστικό 

αντικείμενο» αφού επιλέγεται από το 66,7% των εκπαιδευτικών και δεύτερη 

το «Περισσότερο υλικό για δραστηριότητες εκτός του ΑΠΣ και μεγαλύτερη 

αυτονομία για τη διδασκαλία στο επίπεδο του σχολείου» από το 56,9%. 

Τελευταία επιλέγεται το «Περισσότερες ώρες διδασκαλίας για το μάθημα ΚΠΑ» 

από το 20,8%.  

Σχήμα 2

20,8

36,1

40,3

43,1

56,9

66,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Περισσότερες ώρες διδασκαλίας για το μάθημα
ΚΠΑ

Περισσότερη συνεργασία μεταξύ καθηγητών
διαφορετικών ειδικοτήτων

Καλύτερο υλικό και βιβλία

Περισσότερες δυνατότητες για ειδικά project

Περισσότερο υλικό για δραστηριότητες εκτός του
ΑΠΣ και μεγαλύτερη αυτονομία για τη διδασκαλία

στο επίπεδο του σχολείου

Επιπρόσθετη επιμόρφωση σε διδακτικές
μεθόδους, γνωστικό αντικείμενο 

Ποσοστό (%)
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Οι τρόποι βελτίωσης στη διδασκαλία στο μάθημα της Κοινωνικής και 

Πολιτικής Αγωγής σε σχέση με την ειδικότητα διορισμού, δίνεται στο πίνακα 

10.  

Στατιστικώς σημαντικά μικρότερο ποσοστό φιλόλογων σε σχέση με τους 

υπόλοιπους εκπαιδευτικούς επιλέγει τους τρόπους βελτίωσης «Επιπρόσθετη 

επιμόρφωση σε διδακτικές μεθόδους, γνωστικό αντικείμενο» (52,8% έναντι 

80,6%, χ2=14,872, Β.Ε.=1, p=,012) και “Περισσότερες ώρες διδασκαλίας για 

το μάθημα ΚΠΑ» (11,1% έναντι 30,6%, χ2=1,126, Β.Ε.=1, p=,042). Αντίθετα 

στατιστικώς σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό φιλόλογων σε σχέση με τους 

υπόλοιπους εκπαιδευτικούς επιλέγει τους τρόπους βελτίωσης «Περισσότερες 

δυνατότητες για ειδικά project» (55,6% έναντι 30,6%, χ2=4,589, Β.Ε.=1, 

p=,032) και «Περισσότερο υλικό για δραστηριότητες εκτός του ΑΠΣ και 

μεγαλύτερη αυτονομία για τη διδασκαλία στο επίπεδο του σχολείου» (69,4% 

έναντι 44,4%, χ2=4,589, Β.Ε.=1, p=,032). 

Πίνακας 10 Ειδικότητα διορισμού (ΠΕ) 

Φιλόλογοι Άλλοι 
Τρόποι βελτίωσης 

Ναι Όχι Ναι Όχι 

Έλεγχος στατιστικής 
σημαντικότητας 

 Ν (%) χ2 β.ε. p-value 

Επιπρόσθετη επιμόρφωση σε 
διδακτικές μεθόδους, 
γνωστικό αντικείμενο 

19  
(52,8) 

17 
(47,2) 

29  
(80,6) 

7  
(19,4) 6,250 1 ,012 

Περισσότερες δυνατότητες 
για ειδικά project 

20  
(55,6) 

16  
(44,4) 

11 
 (30,6) 

25  
(69,4) 4,589 1 ,032 

Περισσότερο υλικό για 
δραστηριότητες εκτός του 
ΑΠΣ και μεγαλύτερη 
αυτονομία για τη διδασκαλία 
στο επίπεδο του σχολείου 

25  
(69,4) 

11 
 (30,6) 

16 
 (44,4) 

20 
 (55,6) 4,589 1 ,032 

Περισσότερες ώρες 
διδασκαλίας για το μάθημα 
ΚΠΑ 

4  
(11,1) 

32  
(88,9) 

11  
(30,6) 

25  
(69,4) 1,126 1 ,042 

Καλύτερο υλικό και βιβλία 15 
 (41,7) 

21 
 (58,3) 

14 
 (38,9) 

22  
(61,1) 0,058 1 ,810 

Περισσότερη συνεργασία 
μεταξύ καθηγητών 
διαφορετικών ειδικοτήτων 

12  
(33,3) 

24  
(66,7) 

14  
(38,9) 

22 
 (61,1) 0,241 1 ,624 
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Ο βαθμός παρεμπόδισης από διάφορους παράγοντες στην ορθή 

εφαρμογή της διαθεματικής προσέγγισης στη διδασκαλία του μαθήματος 

Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, σε σχέση με την ειδικότητα διορισμού, 

καταγράφεται στον πίνακα 11.  

Στατιστικώς σημαντικά μεγαλύτερη βαθμολογία στην παρεμπόδιση της 

ορθής εφαρμογής της διαθεματικής προσέγγισης προσδίδουν οι φιλόλογοι σε 

σχέση με τους υπόλοιπους στην “Η ελλιπής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών» 

(4,3 έναντι 3,9, z=-2,505, p=,012) και στην “Έλλειψη συνεργατικότητας μεταξύ 

των συναδέλφων» (3,6 έναντι 3,1, z=-1,995, p=,046).  

Πίνακας 11 Ειδικότητα διορισμού (ΠΕ) 

Φιλόλογοι Άλλοι 

Έλεγχος στατιστικής 
σημαντικότητας 

Στοιχεία παρεμπόδισης 
 S  S Ζ p-value 

Η ελλιπής επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών 4,3 0,9 3,9 0,8 -2,505 ,012 

Έλλειψη συνεργατικότητας μεταξύ των 
συναδέλφων 3,6 1,3 3,1 1,2 -1,995 ,046 

Ο τρόπος οργάνωσης του ωρολογίου 
προγράμματος του σχολείου 3,8 1,1 3,7 1,2 -0,019 ,984 

Η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής 4,4 0,9 4,3 0,7 -0,925 ,355 

Πολυμελή τμήματα  4,1 1,0 4,2 0,9 -0,261 ,794 

Η ίδια η φύση του μαθήματος 2,1 1,2 2,0 1,2 -0,473 ,636 

Διαβάθμιση σωστής εφαρμογής της διαθεματικής προσέγγισης: από 1 = καθόλου έως 5 = πάρα πολύ 
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5.2. Μελέτη των αποτελεσμάτων με βάση το βαθμό εφαρμογής της 
διαθεματικής προσέγγισης. 

Ο βαθμός συμφωνίας σε απόψεις υπέρ της διαθεματικής προσέγγισης 

της γνώσης στο σχολείο σε σχέση με το βαθμό εφαρμογής της διαθεματικής 

προσέγγισης, καταγράφεται στον πίνακα 12.  

Σημαντικά υψηλότερη βαθμολογία συμφωνίας συγκεντρώνουν 

εκπαιδευτικοί με υψηλό βαθμό εφαρμογής της διαθεματικής προσέγγισης 

(Ναι, αρκετά έως πάρα πολύ) σε αντίθεση με το χαμηλό βαθμό (Όχι – Ναι, 

μέτρια) σε απόψεις ΥΠΕΡ όπως «Κινητοποιεί το ενδιαφέρον και ενεργοποιεί την 

εμπλοκή όλων σχεδόν των μαθητών» (4,1 έναντι 3,6, z=-2,486, p=,013), 

‘‘Αναπτύσσει την πρωτοβουλία του μαθητή» (4,1 έναντι 3,7, z=-2,281, p=,023) 

και ‘‘Δίνει μια νέα διάσταση στη σχολική πραγματικότητα ξεπερνώντας το συνεχές 

άγχος του εκπαιδευτικού σχετικά με την «κάλυψη συγκεκριμένης ύλης»« (4,0 

έναντι 3,4, z=-2,175, p=,030). 

Πίνακας 12 Βαθμός εφαρμογής της διαθεματικής 
προσέγγισης 

Όχι – Ναι, μέτρια Ναι, αρκετά έως 
πάρα πολύ 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σημαντικότητας 
Απόψεις υπέρ διαθεματικής 
προσέγγισης 

 S  S Ζ p-value 

Κινητοποιεί το ενδιαφέρον και 
ενεργοποιεί την εμπλοκή όλων σχεδόν 
των μαθητών 

3,6 0,8 4,1 0,8 -2,486 ,013 

Αναπτύσσει την πρωτοβουλία του μαθητή 3,7 0,8 4,1 0,6 -2,281 ,023 

Δίνει μια νέα διάσταση στη σχολική 
πραγματικότητα ξεπερνώντας το συνεχές 
άγχος του εκπαιδευτικού σχετικά με την 
«κάλυψη συγκεκριμένης ύλης» 

3,4 1,0 4,0 0,9 -2,175 ,030 

Με τη χρήση εναλλακτικών μορφών 
διδασκαλίας και ποικίλων 
οπτικοακουστικών μέσων 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 
πλειοψηφίας των μαθητών 

3,9 0,9 4,3 0,7 -1,919 ,055 

Ενισχύει το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα 
στην τάξη 3,9 0,8 4,2 0,6 -1,882 ,060 

Μέσα από την ενιαιοποίηση της γνώσης 
συμβάλλει στην προσωπική ανάπτυξη 
των μαθητών και στην κοινωνική τους 
ενσωμάτωση 

3,8 0,8 4,1 0,9 -1,859 ,063 

Συνδέει τη σχολική γνώση άμεσα και 
φυσικά με αυθεντικές καταστάσεις που 
προκαλούν τους μαθητές για δράση 

3,8 0,9 4,1 0,9 -1,397 ,162 

Διευκολύνει την αποτελεσματικότερη 
οικοδόμηση της γνώσης, προσεγγίζοντάς 
την ολιστικά και όχι αποσπασματικά 

4,1 0,9 4,2 0,8 -0,006 ,995 

Προσδίδει μαθητοκεντρικό χαρακτήρα 
στο σχολείο μειώνοντας το παραδοσιακό 
πρότυπο του δασκάλου «παντογνώστη» 

3,8 0,8 4,1 0,8 -1,581 ,114 

Διαβάθμιση Βαθμού Συμφωνίας: από 1 = Διαφωνώ απόλυτα έως 5 = Συμφωνώ απόλυτα 
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Τέλος, ο βαθμός συμφωνίας σε απόψεις κατά της διαθεματικής 

προσέγγισης της γνώσης στο σχολείο σε σχέση με το βαθμό εφαρμογής της 

διαθεματικής προσέγγισης, καταγράφεται στον πίνακα 13.  

Σημαντικά υψηλότερη βαθμολογία συμφωνίας συγκεντρώνουν 

εκπαιδευτικοί με χαμηλό βαθμό εφαρμογής της διαθεματικής προσέγγισης 

(Όχι – Ναι, μέτρια) σε αντίθεση με τον υψηλό βαθμό (Ναι, αρκετά έως πάρα 

πολύ) σε απόψεις ΚΑΤΑ όπως «Εντείνει το άγχος του εκπαιδευτικού ενόψει 

μάλιστα της αξιολόγησης του έργου του» (3,2 έναντι 2,1, z=-3,957, p<,001), 

«Αποτελεί για την εκπαίδευση ανούσιο νεωτερισμό που σύντομα θα ξεχαστεί 

όπως τόσες προσπάθειες ανανέωσης» (2,5 έναντι 1,8, z=-3,165, p=,002), 

«Αυξάνει σε αδικαιολόγητο βαθμό τις απαιτήσεις μιας διδακτικής ώρας από τον 

εκπαιδευτικό» (3,4 έναντι 2,7, z=-2,365, p=,018), «Δημιουργεί ανταγωνιστικό 

πνεύμα μεταξύ των εκπαιδευτικών» (2,2 έναντι 1,7, z=-2,369, p=,018) και 

«Αποπροσανατολίζει το κέντρο βάρους της μαθησιακής διαδικασίας από τα 

ουσιώδη στα επουσιώδη» (2,3 έναντι 1,9, z=-2,006, p=,045). 

Πίνακας 13 Βαθμός εφαρμογής της 
διαθεματικής προσέγγισης 

Όχι – Ναι, 
μέτρια 

Ναι, αρκετά έως 
πάρα πολύ 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σημαντικότητας 
Απόψεις κατά διαθεματικής 
προσέγγισης 

 S  S Ζ p-value 

Εντείνει το άγχος του εκπαιδευτικού 
ενόψει μάλιστα της αξιολόγησης του 
έργου του  

3,2 1,0 2,1 1,1 -3,957 <,001 

Αποτελεί για την εκπαίδευση ανούσιο 
νεωτερισμό που σύντομα θα ξεχαστεί 
όπως τόσες προσπάθειες ανανέωσης 

2,5 0,9 1,8 1,2 -3,165 ,002 

Αυξάνει σε αδικαιολόγητο βαθμό τις 
απαιτήσεις μιας διδακτικής ώρας από τον 
εκπαιδευτικό 

3,4 1,0 2,7 1,2 -2,365 ,018 

Δημιουργεί ανταγωνιστικό πνεύμα μεταξύ 
των εκπαιδευτικών 2,2 0,9 1,7 1,0 -2,369 ,018 

Αποπροσανατολίζει το κέντρο βάρους της 
μαθησιακής διαδικασίας από τα ουσιώδη 
στα επουσιώδη 

2,3 1,0 1,9 1,1 -2,006 ,045 

Δεν ωφελεί τους μαθητές, εφόσον 
κατακτούν καλύτερα τις αναγκαίες για τη 
ζωή τους επιστημονικές γνώσεις όταν τις 
διδάσκονται συστηματικά στο πλαίσιο των 
διακριτών μαθημάτων 

2,5 1,0 2,1 0,9 -1,945 ,052 

Αποδιοργανώνει τη σκέψη του παιδιού 
εμπλέκοντας πλήθος στοιχείων και 
παραμέτρων σχετικών με ένα θέμα 

2,5 1,0 2,1 1,2 -1,784 ,074 

Αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος του 
διδακτικού χρόνου σε δραστηριότητες 
αφήνοντας ακάλυπτο σημαντικό ποσοστό 
της ύλης και δημιουργώντας κατά 
συνέπεια στους μαθητές τεράστια 
γνωστικά κενά 

2,8 1,0 2,4 1,1 -1,769 ,077 

Διαβάθμιση Βαθμού Συμφωνίας: από 1 = Διαφωνώ απόλυτα έως 5 = Συμφωνώ απόλυτα 
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6. Συμπεράσματα 
Προσπάθεια της συγκεκριμένης έρευνας ήταν η καταγραφή και 

διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα της ΚΠΑ 

μέσα από ένα σύνολο ερωτημάτων σχετικών με τη διαθεματική προσέγγιση. 

Βασικότερο στοιχείο μελέτης αποτέλεσε ωστόσο ο βαθμός συμφωνίας τους 

σχετικά με τα μέσα, τις πρακτικές, τις μεθόδους κ.α. για την εφαρμογή της 

στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Συνοπτικά, από την στατιστική ανάλυση των δεδομένων για τις απόψεις 

των εκπαιδευτικών για τη διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας, 

προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 

 Στο βαθμό αντίληψης για τη διαθεματική προσέγγιση αποδείχτηκε από το 

συγκεκριμένο δείγμα μελέτης ότι δεν διαφέρουν οι φιλόλογοι από τους 

υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Η εκτίμηση αυτή καθορίζει έτσι ως 

περισσότερο ομοιογενή τον πληθυσμό των εκπαιδευτικών σχετικά με την 

αντίληψη για τη διαθεματική προσέγγιση. Συνολικά, καταγράφεται ότι 

επτά στους δέκα εκπαιδευτικούς δηλώνουν να έχουν αποκτήσει σαφή ή 

πολύ σαφή αντίληψη για την έννοια της διαθεματικότητας.  

 Η συζήτηση με σχολικό σύμβουλο ως πηγή άντλησης για ενημέρωση 

επιλέγεται σε σημαντικότερο βαθμό από περισσότερους φιλόλογους παρά 

από άλλες ειδικότητες. Ωστόσο σε όλες τις υπόλοιπες πηγές ενημέρωσης 

υπήρξε σύγκλιση επιλογής μεταξύ των ειδικοτήτων. 

 Μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας σε απόψεις υπέρ της διαθεματικής 

προσέγγισης όπως “Κινητοποιεί το ενδιαφέρον και ενεργοποιεί την εμπλοκή 

όλων σχεδόν των μαθητών», ‘‘Αναπτύσσει την πρωτοβουλία του μαθητή» ή 

‘‘Δίνει μια νέα διάσταση στη σχολική πραγματικότητα ξεπερνώντας το 

συνεχές άγχος του εκπαιδευτικού σχετικά με την «κάλυψη συγκεκριμένης 

ύλης»« εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί με υψηλό βαθμό εφαρμογής της 

διαθεματικής προσέγγισης. 

 Οι φιλόλογοι φαίνεται ότι συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό με την άποψη 

ότι η διαθεματική προσέγγιση “Προσδίδει μαθητοκεντρικό χαρακτήρα στο 

σχολείο μειώνοντας το παραδοσιακό πρότυπο του δασκάλου «παντογνώστη»«. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο βαθμός συμφωνίας για απόψεις υπέρ της 

διαθεματικής προσέγγισης καταγράφεται ως αρκετά υψηλός από το 

σύνολο των εκπαιδευτικών. 



73 

 Μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας σε απόψεις κατά της διαθεματικής 

προσέγγισης όπως μεταξύ άλλων “Εντείνει το άγχος του εκπαιδευτικού 

ενόψει μάλιστα της αξιολόγησης του έργου του”, “Αποτελεί για την 

εκπαίδευση ανούσιο νεωτερισμό που σύντομα θα ξεχαστεί όπως τόσες 

προσπάθειες ανανέωσης» ή “Αυξάνει σε αδικαιολόγητο βαθμό τις απαιτήσεις 

μιας διδακτικής ώρας από τον εκπαιδευτικό», εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί 

με χαμηλό βαθμό εφαρμογής της διαθεματικής προσέγγισης. 

 Δεν διαφέρουν οι εκπαιδευτικοί στο βαθμό συμφωνίας για τις απόψεις που 

διατυπώνονται κατά της διαθεματικής προσέγγισης. 

 Οι μισοί περίπου εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν σε αρκετά έως πάρα πολύ 

μεγάλο βαθμό τη διαθεματική προσέγγιση ενώ δεν διαφέρουν ως προς τη 

συχνότητα οι φιλόλογοι από τους υπόλοιπους.  

 Δεν διαφέρουν οι εκπαιδευτικοί στο βαθμό συμφωνίας για τον τρόπο 

διδασκαλίας, τη σημαντικότητα των πηγών χρήσης και τη συχνότητα 

εφαρμογής συγκεκριμένων δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη. 

 Πρώτη επιλογή όλων των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση της διδασκαλίας 

στο μάθημα της ΚΠΑ είναι η «Επιπρόσθετη επιμόρφωση σε διδακτικές 

μεθόδους, γνωστικό αντικείμενο». Ωστόσο 5 στους 10 φιλόλογους έναντι 8 

στους 10 από τους υπόλοιπους θεωρούν την επιμόρφωση ως τρόπο 

βελτίωσης τη διδασκαλίας. 

 Οι φιλόλογοι θεωρούν σε μεγαλύτερο βαθμό την ελλιπή επιμόρφωση και 

την έλλειψη συνεργατικότητας ως στοιχεία παρεμπόδισης στη διδασκαλία 

του μαθήματος ΚΠΑ. 
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6.1. Περιορισμοί της έρευνας 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί η πραγματοποιηθείσα έρευνα επιδιώκει να 

«φωτίσει» μία από τις πολλές πτυχές του ευρύτατου θέματος που σχετίζεται με 

τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης στο μάθημα της κοινωνικής και 

πολιτικής αγωγής της Γ’ Γυμνασίου. Τα ερευνητικά αποτελέσματα δεν έχουν 

γενική ισχύ για την εκπαιδευτική κοινότητα και υπόκεινται στους ακόλουθους 

περιορισμούς. 

• Περιορισμός του δείγματος: ο πληθυσμός αναφοράς περιορίζεται 

στους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς του μαθήματος της ΚΠΑ στην 

εκπαιδευτική περιφέρεια Κρήτης (104 Γυμνάσια). Θα μπορούσε να 

συνεχιστεί η έρευνα του συγκεκριμένου θέματος σε όλες τις 

περιφέρειες της Ελλάδος 

• Περιορισμός της θέσης των υποκειμένων του δείγματος: η έρευνα 

απευθύνεται σε διδάσκοντες εκπαιδευτικούς της ΚΠΑ της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Γ’ Γυμνασίου. Θα παρουσίαζε 

ενδιαφέρον η διερεύνηση η των απόψεων των διευθυντών ή και όσων 

εργάζονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως προς το βαθμό 

κατανόησης της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης σε σχέση με 

την σχολική κουλτούρα και την εκπαιδευτική κοινότητα. 

• Περιορισμός της βιβλιογραφίας: Το θέμα της συγκεκριμένης 

μεταπτυχιακής διατριβής θα μπορούσε να παρουσιαστεί με 

περισσότερη σαφήνεια και πληρότητα αν υπήρχε η δυνατότητα 

πρόσβασης σε μεγαλύτερη βιβλιογραφική κλίμακα, κυρίως 

ξενόγλωσση. 
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7. Επίλογος 
Εάν προϋπόθεση μιας δημοκρατικής κοινωνίας και κατ’ επέκταση ενός 

δημοκρατικού σχολείου είναι οι κριτικοί μαθητές – πολίτες ενημερωμένοι, με 

γνωστικές, συναισθηματικές και συμμετοχικές δεξιότητες σε επίπεδο 

μεταγνώσης τότε η νέα φιλοσοφία βασισμένη στη διαθεματικότητα (ολιστική 

προσέγγιση) αποτελεί ελπίδα θεραπείας των κακώς κειμένων της σύγχρονης 

ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας. 

Κατά την προσωπική μας τοποθέτηση η συγκεκριμένη μέθοδος στη 

θεωρητική της σύλληψη βασίζεται σε ικανά επιχειρήματα και δύναται να 

προσφέρει δημιουργικές διεξόδους σε αρκετά από τα αδιέξοδα του 

εκπαιδευτικού μας συστήματος. 

Η καθημερινή διδακτική πρακτική μας φανερώνει ότι ανεξάρτητα από το 

αν η διαθεματικότητα εφαρμόζεται σε κάποιο σχολείο και ανεξάρτητα από το 

αν η Πολιτεία δεν συμπαραστέκεται αληθινά στο δύσκολο έργο των 

εκπαιδευτικών, οι εκπαιδευτικοί που έχουν προσωπικό όραμα καθημερινά 

αγωνίζονται για το μέλλον της εκπαίδευσης. Η κριτική που παρατίθεται στη 

παρούσα εργασία μας βρίσκει σε μεγάλο βαθμό σύμφωνους ιδιαίτερα ως προς 

το γεγονός ότι η διαθεματικότητα προτείνεται να εφαρμοστεί και ήδη 

εφαρμόζεται κατά τρόπο επιπόλαιο και βιαστικό, σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα 

με ελάχιστες προϋποθέσεις (πχ επιμόρφωση εκπαιδευτικών, υλικοτεχνική 

υποδομή, κτλ). 

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι η διαθεματικότητα ως μέθοδος και ως 

εργαλείο μπορεί να προσφέρει και να συμβάλει αληθινά στην αναβάθμιση και 

δημοκρατικότητα του ελληνικού σχολείου. Το ζητούμενο λοιπόν είναι ένα νέο 

εκπαιδευτικό σύστημα για την υποχρεωτική εκπαίδευση που θα δίνει τη 

δυναμική εκείνη και την ευελιξία στο σχολείο να ανταποκρίνεται στην 

κοινωνική ρευστότητα της συναρπαστικής εποχής μας, να προετοιμάζει με 

επιτυχία την κοινωνική ένταξη του μαθητή ο οποίος δικαιούται να σκέφτεται, 

χαίρεται και να ονειρεύεται. Θα δώσει επίσης τη δυνατότητα να 

απελευθερωθούν τεράστιες εκπαιδευτικές δυνάμεις καθώς ο εκπαιδευτικός θα 

μπορεί να κινείται παιδαγωγικά πιο ελεύθερα και με περισσότερη πρωτοβουλία 

για να αναδειχθεί σε ουσιαστικό πρωταγωνιστή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
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ΕΕρρωωττηημμααττοολλόόγγιιοο  
Αγαπητέ συνάδελφε, αγαπητή συναδέλφισσα, 

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί, το οποίο σας παρακαλούμε 

θερμά να συμπληρώσετε, εκπονήθηκε στο πλαίσιο της 

μεταπτυχιακής μου εργασίας και αποσκοπεί στη συγκέντρωση 

πληροφοριών για τις απόψεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης αναφορικά με τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης 

στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ’ Γυμνασίου. 

Η έρευνα επιδιώκει την καταγραφή των προβληματισμών και 

την ανάδειξη των προβλημάτων που συνδέονται με το παραπάνω 

θέμα. Ελπίζω ότι το μέγεθός του δε θα σας κουράσει πολύ. Σας 

υπενθυμίζω τέλος, ότι το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και 

προορίζεται αποκλειστικά για ερευνητική χρήση. Τα αποτελέσματα 

της έρευνας ευχαρίστως να σας κοινοποιηθούν. 

Σας ευχαριστώ προκαταβολικά για το πολύτιμο χρόνο που 

διαθέσατε για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 

Γκιούρας Νίκος 
Καθηγητής ΠΕ13 

Μεταπτυχιακός φοιτητής 
Τηλ. 2831054506 

  Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 Σχολή Επιστημών Αγωγής 

 Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. 

 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
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Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
1. Φύλο:  

□ Άνδρας  □ Γυναίκα 

2. Θέση Υπηρεσίας: 

□ Διορισμένος/η □ Αναπληρ
ωτής/τρια 

□ Ωρομίσθιος/α 

3. Πόσα έτη συνολικής υπηρεσίας έχετε: ______ 
4. Ειδικότητα διορισμού(ΠΕ): ______ 
5. Τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών: 

□ Δεν έχω □ Μεταπτυχιακό □ Διδακτορικό 

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι έχετε αποκτήσει σαφή αντίληψη της 

έννοιας «διαθεματικότητα» της σχολικής γνώσης; 

□ Όχι, καθόλου □ Ναι, 
Ελάχιστα 

□ Ναι, 
Αρκετά 
σαφή 

□ Ν
αι, Πάρα 
πολύ σαφή 

2. Αν απαντήσατε προηγουμένως ναι, από ποιες πηγές έχετε αντλήσει 
την ενημέρωσή σας; (μπορείτε να σημειώσετε περισσότερες από μία πηγές) 

□ Συνέδρια, 
ημερίδες, 
διαλέξεις, 
επιμορφωτικά 
σεμινάρια 

□ Βιβλία – 
άρθρα, εφημερίδες, 
μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, Internet 

□ Σχετική 
νομοθεσία 

□ Συζητήσεις με 
συναδέλφους 

□ Συζητήσεις με 
συνδικαλιστικούς 
φορείς 

□ Συζητήσεις 
με σχολικό 
σύμβουλο 

□ Κάποια άλλη Ποια: __________________ 
 

3. Τα τελευταία χρόνια έχουν εκφραστεί διάφορες απόψεις υπέρ της 
διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης στο σχολείο. Εσείς προσωπικά 
σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις απόψεις αυτές; 
(Σημειώστε για κάθε μία άποψη ξεχωριστά το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας 
σημειώνοντας ένα √ στην αντίστοιχη θέση) 

  

Η διαθεματική προσέγγιση: 
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Μέσα από την ενιαιοποίηση της γνώσης συμβάλλει 
στην προσωπική ανάπτυξη των μαθητών και στην 
κοινωνική τους ενσωμάτωση 

    
 

Συνδέει τη σχολική γνώση άμεσα και φυσικά με 
αυθεντικές καταστάσεις που προκαλούν τους 
μαθητές για δράση 

    
 

Κινητοποιεί το ενδιαφέρον και ενεργοποιεί την 
εμπλοκή όλων σχεδόν των μαθητών      

Διευκολύνει την αποτελεσματικότερη οικοδόμηση      
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Η διαθεματική προσέγγιση: 
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της γνώσης, προσεγγίζοντάς την ολιστικά και όχι 
αποσπασματικά 
Δίνει μια νέα διάσταση στη σχολική πραγματικότητα 
ξεπερνώντας το συνεχές άγχος του εκπαιδευτικού 
σχετικά με την «κάλυψη συγκεκριμένης ύλης» 

    
 

Προσδίδει μαθητοκεντρικό χαρακτήρα στο σχολείο 
μειώνοντας το παραδοσιακό πρότυπο του δασκάλου 
«παντογνώστη» 

    
 

Ενισχύει το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα στην τάξη      
Αναπτύσσει την πρωτοβουλία του μαθητή      
Με τη χρήση εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας και 
ποικίλων οπτικοακουστικών μέσων ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες της πλειοψηφίας των μαθητών 

    
 

 
4. Κατά καιρούς έχουν εκφραστεί διάφορες απόψεις κατά της διαθεματικής 

προσέγγισης της γνώσης στο σχολείο. Εσείς προσωπικά σε ποιο βαθμό 
συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις απόψεις αυτές; (Σημειώστε για κάθε μία 
άποψη ξεχωριστά το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας σημειώνοντας ένα √ 
στην αντίστοιχη θέση) 
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Δεν ωφελεί τους μαθητές, εφόσον κατακτούν 
καλύτερα τις αναγκαίες για τη ζωή τους 
επιστημονικές γνώσεις όταν τις διδάσκονται 
συστηματικά στο πλαίσιο των διακριτών μαθημάτων 

    

 

Αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος του διδακτικού 
χρόνου σε δραστηριότητες αφήνοντας ακάλυπτο 
σημαντικό ποσοστό της ύλης και δημιουργώντας 
κατά συνέπεια στους μαθητές τεράστια γνωστικά 
κενά 

    

 

Αυξάνει σε αδικαιολόγητο βαθμό τις απαιτήσεις μιας 
διδακτικής ώρας από τον εκπαιδευτικό      

Αποδιοργανώνει τη σκέψη του παιδιού εμπλέκοντας 
πλήθος στοιχείων και παραμέτρων σχετικών με ένα 
θέμα 

    
 

Δημιουργεί ανταγωνιστικό πνεύμα μεταξύ των 
εκπαιδευτικών      

Εντείνει το άγχος του εκπαιδευτικού ενόψει μάλιστα 
της αξιολόγησης του έργου του       

Αποπροσανατολίζει το κέντρο βάρους της 
μαθησιακής διαδικασίας από τα ουσιώδη στα 
επουσιώδη 

    
 

Αποτελεί για την εκπαίδευση ανούσιο νεωτερισμό 
που σύντομα θα ξεχαστεί όπως τόσες προσπάθειες 
ανανέωσης 
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5. Εσείς προσωπικά εφαρμόζετε και σε ποιο βαθμό τη διαθεματική προσέγγιση 
στις διδασκαλίες σας στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής 

□ Όχι □ Ναι, μέτρια □ Ναι, Αρκετά □ Ναι, Πάρα πολύ  

 

6. Πως κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να διδάσκεται το μάθημα της Κοινωνικής 
και Πολιτικής Αγωγής. (Σημειώστε για κάθε μία άποψη ξεχωριστά το βαθμό 
συμφωνίας ή διαφωνίας σας σημειώνοντας ένα √ στην αντίστοιχη θέση) 
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Θα πρέπει να διδάσκεται ως αυτόνομο μάθημα      
Θα πρέπει να διδάσκεται διαθεματικά σε μαθήματα 
σχετικά με τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές 
επιστήμες, όπως ιστορία, γεωγραφία, φιλολογικά, 
θρησκευτικά 

    

 

Θα πρέπει να διδάσκεται διαθεματικά σε όλα τα 
μαθήματα      

Θα πρέπει να αποτελεί ξεχωριστή δραστηριότητα 
εκτός ΑΠΣ      

Αλλιώς πως  

 

7. Ποιες πηγές χρησιμοποιείτε στο σχεδιασμό της διδασκαλίας του μαθήματος 
Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής; (Σημειώστε για κάθε μία πηγή πόσο σημαντική τη 
θεωρείτε σημειώνοντας ένα √ στην αντίστοιχη θέση) 
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Επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών     
Η προσωπική σας άποψη για το τι θεωρείται σημαντικό στο 
πεδίο της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής     

Πρωτογενείς πηγές όπως, το Σύνταγμα, ή ο Ευρωπαϊκός 
Χάρτης Δικαιωμάτων     

Το σχολικό βιβλίο     
Βιβλίο καθηγητή     
Υλικό από επίσημους φορείς     
Μέσα μαζικής επικοινωνίας     

8. Πόσο συχνά εφαρμόζετε τις παρακάτω δραστηριότητες στην τάξη σας; 
(Σημειώστε για κάθε μία δραστηριότητα σημειώνοντας ένα √ στην αντίστοιχη θέση) 

 

Π
οτ
έ 

Μ
ερ
ικ
ές

 
φ
ορ
ές

 

Συ
χν
ά 

Π
ολ
ύ 

συ
χν
ά 

επιλέγω τα θέματα που θα συζητηθούν στην τάξη     
Οι μαθητές εργάζονται ομαδοσυνεργατικά (μέθοδος project) 
συλλέγοντας πληροφορίες εκτός σχολείου     

Οι μαθητές μελετούν το σχολικό βιβλίο     
Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες με διαφορετικές θεματικές     
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προετοιμάζοντας παρουσιάσεις 
Οι μαθητές παίρνουν μέρος σε παιχνίδι ρόλων και προσομοίωσης     
ερωτώ και οι μαθητές απαντούν     
Παραδίδω και οι μαθητές κρατούν σημειώσεις     
ενθαρρύνω ελεύθερες συζητήσεις για κοινωνικά και πολιτικά 
θέματα     

Οι μαθητές συμμετέχουν σε σχετικές εξωσχολικές δραστηριότητες     

9. Κατά τη γνώμη σας τι χρειάζεται να βελτιωθεί σχετικά με τη διδασκαλία του 
μαθήματος Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στα σχολεία. Επιλέξτε έως τρία πιο 
σημαντικά ζητήματα από τα παρακάτω σημειώνοντας ένα √ στην αντίστοιχη θέση. 

□ Καλύτερο υλικό και βιβλία 
□ Επιπρόσθετη επιμόρφωση σε διδακτικές μεθόδους, γνωστικό αντικείμενο  
□ Περισσότερη συνεργασία μεταξύ καθηγητών διαφορετικών ειδικοτήτων 
□ Περισσότερες ώρες διδασκαλίας για το μάθημα ΚΠΑ 
□ Περισσότερες δυνατότητες για ειδικά project 
□ Περισσότερο υλικό για δραστηριότητες εκτός του ΑΠΣ και μεγαλύτερη 

αυτονομία για τη διδασκαλία στο επίπεδο του σχολείου 

10. Ποια στοιχεία και σε ποιο βαθμό κατά τη γνώμη σας θεωρείτε ότι παρεμποδίζουν 
τη σωστή εφαρμογή της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης στο μάθημα της 
Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής; 
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Ο τρόπος οργάνωσης του ωρολογίου προγράμματος του 
σχολείου      

Η ελλιπής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών      
Η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής      
Πολυμελή τμήματα       
Έλλειψη συνεργατικότητας μεταξύ των συναδέλφων      
Η ίδια η φύση του μαθήματος      
Άλλο ____________________      

 

11. Θα θέλατε να κάνετε κάποια παρατήρηση για το ερωτηματολόγιο ή 
κάποια πρόταση για τη διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία του 
μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής; 

 
 
 
 
 

 

 


