
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωνσταντίνα Σχίζα 

Η Συςτημική Σκέψη 
από το Λύκειο μέχρι 
το Δημοτικό  
Τρία πρότυπα ςχέδια για τρία 
κρίςιμα θέματα: το Δάςοσ, τα 
Απορρίμματα, η Διατροφή 

 
Αθήνα 2010 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ΓΖΟΑΓΩΓΕ: 

ΝΞΜΟ ΓΚΑ «ΟΡΟΠΕΙΖΗΜ» ΔΖΔΑΗΠΖΗΜ 

ΙΜΚΠΓΘΜ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΜΙΑ ΚΡΙΣΙΚΗ ΜΑΣΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΚΠΑΙΔΓΤΗ 
 

Όηαλ απνθαζίδνπκε λα δξαζηεξηνπνηεζνχκε ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, 
ζηελ νπζία, απνθαζίδνπκε λα ζπκκεηάζρνπκε ζε κηα παηδαγσγηθή θαηάζηαζε πνπ 

εθηπιίζζεηαη αλάκεζα ζε ηξεηο πφινπο: ην Πεξηβάιινλ ωο δηδαθηηθό αληηθείκελν, ηνλ εαπηό 

καο ωο δηδάζθνληα θαη ηνπο καζεηέο καο. Δίλαη, ινηπφλ, πξνθαλέο φηη ζα καο 
απαζρνιήζνπλ ηξία θξίζηκα εξσηήκαηα: «ηη ζα δηδάμω», «πώο» θαη, θπξίσο, «γηαηί ζα 

δηδάμω ό,ηη ζθέθηνκαη θαη όπωο ζθέθηνκαη λα δηδάμω». Πξφθεηηαη γηα εξσηήκαηα πνπ δελ 

δηαπεξλνχλ κφλν ηελ Πεξηβαιινληηθή αιιά ην ζχλνιν ηεο Δθπαίδεπζεο απφ ηφηε πνπ νη 
αλζξψπηλεο θνηλσλίεο απέθηεζαλ ηηο πξψηεο νξγαλσκέλεο εθπαηδεπηηθέο ηνπο δνκέο.  

Σα εξσηήκαηα «ηη δηδάζθω», «πώο» θαη, θπξίσο, «γηαηί δηδάζθω ό,ηη ζθέθηνκαη 

θαη όπωο ζθέθηνκαη λα δηδάμω» δελ έρνπλ απαληεζεί κνλνζήκαληα θαη νξηζηηθά. Έρνπλ, 

φκσο, ζπγθξνηήζεη ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο Γηδαθηηθήο, θιάδνπ ηεο Παηδαγσγηθήο Δπηζηήκεο, 
ε νπνία έρεη δηαηξέμεη κηα ζεηξά γφληκσλ θαη δεκηνπξγηθψλ πεξηφδσλ (ζρήκα 1) απφ ηελ 

Πξαθηηθή θαη ηελ Δπηζηεκνλίδνπζα κέρξη ηελ Δπηζηεκνληθή Γηδαθηηθή
1
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σρήκα 1 

 
ηνπο θφιπνπο ηεο Δπηζηεκνληθήο Γηδαθηηθήο έρνπλ αλαδπζεί δηαθξηηέο κεηαμχ ηνπο 

θαηεπζχλζεηο, νη νπνίεο κνξθνπνηήζεθαλ θαη πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο, ησλ Ζ.Π.Α. θαη ηνπ Καλαδά, κεηά ην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν
2
.  

 

Γηα λα έρνπκε κηα ζπλνπηηθή εηθφλα ησλ θαηεπζχλζεσλ ηεο Γηδαθηηθήο, θπξίσο γηα 

ηνλ Γεξκαλφθσλν θαη Αγγιφθσλν ρψξν, νη νπνίνη επεξέαζαλ ηελ παηδαγσγηθή ζθέςε θαη 
πξάμε ζηε ρψξα καο

3
, δεκηνπξγήζακε ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ. 

 

 

 

 

                                                
1 Μαηζαγγνχξαο, 1996, ζει. 33-76  
2 Μαηζαγγνχξαο, 1996, ζει. 76-112 
3 Μαηζαγγνχξαο, 1996, ζει. 76-112 

ΜΔΟΠΟΣΑΜΗΑ 
2

ε
 ΥΗΛΗΔΣΗΑ π.Υ 

ΑΘΖΝΑ 
5

νο
 ΑΗΧΝΑ π.Υ 

16
νο

 ΑΗΧΝΑ κ.Υ 

17
νο

 ΑΗΧΝΑ κ.Υ 

1940 - ΖΜΔΡΑ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ 

ΓΡΑΦΖ 

ΜΟΤΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΛΧΗΚΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ,  ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΟΝ 

ΠΟΛΗΣΖ ΠΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΔΗ ΔΝΔΡΓΑ 

ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΒΗΟ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ: ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ, ΠΟΗΖΖ, 

ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ, ΗΣΟΡΗΑ 

ΑΡΥΔ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΖ, ΜΗΜΖΣΗΚΖ, 

ΤΝΓΗΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ 

 

ΚΑΘΟΡΗΣΖΚΑΝ ΟΗ ΑΡΥΔ 

ΚΑΗ ΟΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

ΤΣΖΜΑΣΟΠΟΗΖΘΖΚΔ Ζ ΔΡΔΤΝΑ 

ΚΑΗ ΓΗΑΣΤΠΧΘΖΚΑΝ ΘΔΧΡΗΔ ΓΗΑ 

ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ΠΡΑΚΣΗΚΖ 

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΕΟΤΑ 

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ 



 

 

 

Γεξκαλόθωλνο Χώξνο 

 
 

 

 

1. Ζ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ ΜΟΡΦΧΖ 

(Klafki) 

 
Α) Ζ ΝΟΖΗΑΡΥΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΔΠΗΚΔΝΣΡΧΝΔΣΑΗ  ΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΖ 

ΜΟΡΦΧΖ Χ ΜΔΟΤ «ΔΞΑΝΘΡΧΠΗΜΟΤ» ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ  

Β) Ζ ΚΡΗΣΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΑΝΣΗΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ ΣΖ ΜΟΡΦΧΖ Χ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΥΔΗΡΑΦΔΣΖΖ (ΑΤΣΟΓΗΑΘΔΖ, ΤΜΠΑΡΑΣΑΖ, ΤΝΑΠΟΦΑΖ)  

 

2. Ζ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ 

ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

(Heiman, Schulz) 

 

 

ΚΗΝΔΗΣΑΗ ΜΔΣΑΞΤ ΘΔΣΗΚΗΜΟΤ ΚΑΗ ΚΡΗΣΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΕΖΣΑ ΥΔΔΗ 

ΚΟΠΧΝ – ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ – ΜΔΘΟΓΧΝ   

 

3. Ζ ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ 

(Cube) 

 

 

ΔΠΗΚΔΝΣΡΧΝΔΣΑΗ ΣΖΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΧΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΧΝ ΚΟΠΧΝ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΝΑΕΖΣΖΖ 

ΣΧΝ ΚΑΣΑΛΛΖΛΧΝ ΣΡΑΣΖΓΗΚΧΝ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

4. Ζ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΧΝ ΚΟΠΧΝ  

(Möller) 

 

ΟΡΓΑΝΧΝΔΗ ΣΖ ΚΟΠΟΤ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Χ ΚΟΡΜΟ ΠΑΝΧ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ 

ΟΗΚΟΓΟΜΟΤΝΣΑΗ ΟΗ ΣΟΥΟΗ, ΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΗ ΟΗ ΜΔΘΟΓΟΗ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

(ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΑΠΟ ΣΟΝ BLOOM)  

 

 

5. Ζ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ ΚΡΗΣΗΚΖ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

(Winkel) 

 

ΔΠΗΚΔΝΣΡΧΝΔΣΑΗ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ ΣΖ «ΣΑΞΖ», 

ΓΗΑΣΖΡΧΝΣΑ ΚΡΗΣΗΚΖ ΣΑΖ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΑ «ΑΤΣΟΝΟΖΣΑ»  

 
 

 

 

 

 
Αγγιόθωλνο Χώξνο 

 

 
1. ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

 
ΔΞΑΡΣΟΤΝ ΣΖ  ΜΑΘΖΖ ΑΠΟ ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ (ΝΟΖΜΟΤΝΖ, 

ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΔ ΗΚΑΝΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΣΑΔΗ) ΚΑΗ ΣΖΡΗΕΟΝΣΑΗ  ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΗΚΖ 

ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΚΗΝΖΜΑ ΣΧΝ ΦΤΥΟΜΔΣΡΖΔΧΝ (CARROLL, CAGNÉ).  

 
2. ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ-ΓΗΓΑΚΣΗΚΑ 

ΜΟΝΣΔΛΑ 

 

 

ΞΔΚΗΝΟΤΝ ΜΔ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΔ ΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΚΟΠΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟ ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΔ ΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΜΑΘΖΖ, ΓΗΑ ΝΑ ΔΗΖΓΖΘΟΤΝ 

ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΔ ΜΟΡΦΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1ε) 

 
3. ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 

 

 

 

ΔΠΗΚΔΝΣΡΧΝΔΣΑΗ ΣΗ ΤΝΘΖΚΔ ΚΑΗ ΣΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ, 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ, ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ, ΜΔ 

ΒΑΖ ΣΖ ΤΣΖΜΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ -ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΖ ΜΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ, 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΧΝ ΠΟΤ ΗΚΑΝΟΠΟΗΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΥΟΤ- (ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2ε).  

 
4. ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

 

 

 

ΔΠΗΚΔΝΣΡΧΝΔΣΑΗ ΣΖ ΤΝΘΔΖ ΣΧΝ ΑΡΥΧΝ ΠΟΤ ΓΗΔΠΟΤΝ ΣΗ ΤΝΘΖΚΔ  

ΚΑΗ ΣΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΗΝΑΗ ΓΗΑΠΑΡΣΔ ΣΟΤ 

ΓΗΑΦΟΡΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΣΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΑΓΧΓΖ. ΑΠΧΣΔΡΟ ΚΟΠΟ ΔΗΝΑΗ Ζ 

ΓΗΑΣΤΠΧΖ ΔΝΟ ΤΓΚΡΟΣΖΜΔΝΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΡΥΧΝ ΗΚΑΝΟΤ ΝΑ ΔΞΖΓΔΗ ΚΑΗ 

ΝΑ ΠΡΟΒΛΔΠΔΗ ΣΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ 

 
5. ΣΟΥΑΣΗΚΟ-ΚΡΗΣΗΚΖ 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ 

 

 

ΔΠΗΚΔΝΣΡΧΝΔΣΑΗ ΣΖΝ ΚΡΗΣΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΔΡΔΤΝΖΖ (ACTION RESEARCH) ΣΖ 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΠΗΣΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΥΔΣΗΕΔΗ ΣΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΔ ΣΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΝΑ ΘΔΣΔΗ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ, 

ΠΟΛΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΖΘΗΚΑ, ΠΡΟΚΔΗΜΔΝΟΤ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΔΗ ΚΑΗ ΝΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΔΗ ΣΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ 

    

 
6. ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

 

 

 

ΔΠΗΥΔΗΡΟΤΝ ΝΑ ΓΗΑΣΤΠΧΟΤΝ ΚΑΗ ΝΑ ΣΑΞΗΝΟΜΖΟΤΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΣΟΤ 

ΚΟΠΟΤ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΝΑ ΑΝΑΕΖΣΖΟΤΝ ΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΗ ΣΑ ΜΔΑ 

ΠΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΣΔΤΞΖ ΣΟΤ ΚΑΗ ΝΑ ΠΡΟΣΔΗΝΟΤΝ ΣΡΟΠΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ 

ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΠΡΑΞΖ 

 

 

 



 

 

ΣΗΜΔΙΩΣΗ 1
ε
  

Σπκπεξηθνξηζηηθή ηάζε: αλαιύεη ην αληηθείκελν ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ, ηα νπνία ν εθπαηδεπηηθόο 

παξνπζηάδεη ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο εμαζθεί ζε ζπλζήθεο θαζνδήγεζεο θαη αλαηξνθνδόηεζεο (Skinner) 

Ψπρνγλωζηηθή ηάζε: βαζίδεηαη ζηε γλσζηηθή ςπρνινγία θαη ζεσξεί όηη ην ζρνιείν πξέπεη λα αλαπηύμεη 

ηηο εζσηεξηθέο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο, όπσο ηνλ νξζνινγηθό θαη θξηηηθό ηξόπν ζθέςεο (Piaget) 

Πεξζνλαιηζηηθή ηάζε: ζέηεη ζην επίθεληξν ην άηνκν θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνύ ηνπ 

θόζκνπ. Έηζη, μεθηλά από ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ςπρνινγηθέο αλάγθεο ηνπ παηδηνύ γύξσ από ηηο νπνίεο 

νηθνδνκνύληαη νη ζρέζεηο δαζθάινπ-καζεηή πνπ ζεσξνύληαη βαζηθόο παξάγνληαο ηεο αγσγήο, όηαλ 

βέβαηα ζηεξίδνληαη ζηελ απηελέξγεηά ηνπ (Maslow, Rogers). Σ’ απηήλ ηελ ηάζε αλήθνπλ ηα εθπαηδεπηηθά 
πξνγξάκκαηα ησλ «αλνηρηώλ ή ελαιιαθηηθώλ ζρνιείσλ» (Neill) 

Κνηλωληθή ηάζε: ζπζρεηίδεη άκεζα ηελ απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο θαη 

επηδηώθεη ηελ κεηαβίβαζε θνηλσληθώλ αμηώλ θαη δεμηνηήησλ, ηνλ εθδεκνθξαηηζκό ή ηελ αλαζπγθξόηεζε 

ηεο θνηλσλίαο, πξνζβιέπνληαο ζε άηνκα ηθαλά λα επηιύνπλ κέζσ ζπιινγηθώλ δηαδηθαζηώλ ηα θνηλσληθά, 

πνιηηηθά θαη πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα (Dewey, Freire, Massialas)   
ΣΗΜΔΙΩΣΗ 2

ε
  

Σηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 είραλ ήδε δεκηνπξγεζεί πάλσ από ζαξάληα (40) κνληέια δηδαθηηθνύ 

ζρεδηαζκνύ, ηα νπνία θαηαηάρζεθαλ ζε δπν θαηεγνξίεο: ηα κνληέια ζρεδηαζκνύ κηαο σξηαίαο 

δηδαζθαιίαο θαη ηα κνληέια ζρεδηαζκνύ ελόο δηδαθηηθνύ πξνγξάκκαηνο.  

Τα κνληέια ηνπ δηδαθηηθνύ ζρεδηαζκνύ εμεηάδνπλ ην «ηη», ην «πώο» θαη ην «γηαηί» ηεο δηδαζθαιίαο θαη 

πεξηιακβάλνπλ: 1) ηελ αλάιπζε ησλ αλαγθώλ ηνπ θνηλσληθνύ / ζρνιηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ησλ καζεηώλ, 

ησλ πόξσλ / πεξηνξηζκώλ θαη ησλ άιισλ κεηαβιεηώλ πνπ δηακνξθώλνπλ ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα 2) 

ηνλ θαζνξηζκό ησλ ζηόρσλ 3) ηελ επηινγή πεξηερνκέλσλ, κέζσλ θαη δηαδηθαζηώλ  

 
Όινη γλσξίδνπκε, φηη ηα εθπαηδεπηηθά δξψκελα ζηε ρψξα καο δηακνξθψλνληαη κε 

θαηεπζπληήξην άμνλα ηα «Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα», φπνπ δηαηππψλνληαη θαη ηαμηλνκνχληαη 
νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη αλά δηδαζθφκελν κάζεκα, πξνθεηκέλνπ, ζηε ζπλέρεηα, λα 

αλαδεηεζνχλ ην πεξηερφκελν θαη ηα κέζα ηεο δηδαζθαιίαο θαη, βέβαηα, νη ηξφπνη γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο παηδαγσγηθήο πξάμεο.  

 Απφ ηελ πεξηγξαθή ησλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηεο κάζεζεο, θαίλεηαη φηη απηνί 
πεξηιακβάλνπλ δπν κέξε: ην κέξνο ηνπ ζηφρνπ πνπ αθνξά ζην κνξθσηηθφ πεξηερφκελν, 

«πιηθή κόξθωζε» θαη ην κέξνο πνπ αθoξά ζηελ επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή, 

«εηδνινγηθή κόξθωζε»
4
.  

 Αλαηξέρνληαο ζηα Αλαιπηηθά καο Πξνγξάκκαηα, δηαπηζηψλνπκε φηη νη ζηφρνη 

εζηηάδνπλ φιν θαη ζπρλφηεξα θαη κε κεγαιχηεξε έκθαζε ζην κέξνο πνπ αθνξά ζην 

πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο. Δλψ, φηαλ αλαθέξνληαη ζηηο «παηδαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο», 
ππνλννχλ ην κεζνδηθφ ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο πνπ κεηαβηβάδεη ην πεξηερφκελν ηεο 

κάζεζεο ζηνπο καζεηέο
5
. Θα ιέγακε πσο ηα Αλαιπηηθά καο Πξνγξάκκαηα δηαπλένληαη απφ 

ηελ πεπνίζεζε φηη ε εηδνινγηθή κφξθσζε έρεη ηελ έλλνηα ησλ ηππηθψλ ςπρνινγηθψλ 

θαηαζηάζεσλ -φπσο επαηζζεζία, ππεπζπλόηεηα, ζεβαζκόο, αιιειεγγύε θ.α.- πνπ 
αλαπηχζζνληαη κέζσ ηεο κεηαβίβαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζρνιηθήο δηδαζθαιίαο ζην 

καζεηή. Mε απηήλ ηελ έλλνηα, ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη -παξά ηα νπνία 

αλνίγκαηα πνπ επηρεηξνχληαη- ε θαηεχζπλζε ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ εκθνξείηαη 
απφ κηα «ιεηηνπξγηζηηθή» αληίιεςε γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη κηα αηηηνθξαηηθήο θπζηνγλσκίαο 

αληίιεςε γηα ηε δηδαζθαιία-κάζεζε
6
 

Πην επηγξακκαηηθά, ζα ιέγακε, φηη ζην πιαίζην ηεο θαηεχζπλζεο ησλ Αλαιπηηθψλ 
Πξνγξακκάησλ, ε κφξθσζε ησλ καζεηψλ επηδηψθεηαη κε ηε κεηαβίβαζε ηνπ ζψκαηνο ησλ 

επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαηά θιάδν, κε ηε ζπλεπηθνπξία παλνκνηφηππσλ θαη θεληξηθά 

ζρεδηαζκέλσλ «παηδαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ» θαη «παηδαγσγηθψλ πιηθψλ». Φαίλεηαη, 

ινηπφλ, φηη ε πξνζέγγηζε ηνπ θφζκνπ καο -κέζσ ηεο θαηεχζπλζεο ησλ Αλαιπηηθψλ 
Πξνγξακκάησλ- εληάζζεηαη ζηελ Αλαιπηηθή θέςε πνπ ζεκειηψλεηαη ζεηηθηζηηθά - 

νξζνινγηζηηθά - ιεηηνπξγηζηηθά. Καη, φηη κέζσ ηεο Αλαιπηηθήο θέςεο θαη πάλσ ζηελ ίδηα 

ζεκειίσζε, πξνζεγγίδεηαη ν καζεηήο πνπ αλαπηχζζεηαη θαη σξηκάδεη γλσζηηθά.   

                                                
4 Γαλαζζήο-Αθεληάθεο, 1992, 1993, 1994, 1995 
5 Γηαλλνχιεο, 1993, ζει. 165-182 
6 Μαηζαγγνχξαο, 1996, ζει. 76-112 

 



 

 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη Νέεο Πξνζεγγίζεηο 

 
Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, επηρεηξψληαο λα εηζάγεη λένπ ηχπνπ δηδαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο, έρεη πηνζεηήζεη ηελ πνιπεπηζηεκνληθή θαη ηε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε
7
. 

 

Μέζσ ηεο πνιπεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο πεηπραίλνπκε ηε δηάρπζε ηνπ 
πεξηερνκέλνπ, ησλ ζηφρσλ θαη ησλ κεζφδσλ ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζε φια ηα 

δηδαζθφκελα καζήκαηα. 

ην «ηη ζα δηδάμσ», απαληνχκε κε ηε δηδαζθαιία ησλ ελλνηψλ ή ησλ ελνηήησλ πνπ 
έρνπλ ελζσκαησζεί ζηα λέα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. ην «πψο», απαληνχκε κε ηηο πξνηεηλφκελεο 

ζηα λέα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, «παηδαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο», κε ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε 

ησλ ζρνιηθψλ εμνξκήζεσλ θαη κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ πνιιψλ θαη πνηθίισλ «εθπαηδεπηηθψλ 
πιηθψλ», πνιιά απφ ηα νπνία ππάξρνπλ ζηηο ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο. Χο πξνο ην «γηαηί» ηνπ 

πνιπεπηζηεκνληθνχ κνληέινπ, ζα ιέγακε, φηη εληάζζεηαη ζην γεληθφ πλεχκα ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη, ζπλεπψο, ε πνιπεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε πηνζεηεί ηηο θπξίαξρεο αξρέο 

ηεο ζχγρξνλεο επηζηήκεο, νη νπνίεο ζεκειηψλνληαη ζεηηθηζηηθά - νξζνινγηζηηθά – 
ιεηηνπξγηζηηθά. 

 

Δπηδηψθνληαο ηε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, νδεγεζήθακε ζηελ θαζηέξσζε 
εζεινληηθψλ θαη εθηφο σξψλ δηδαζθαιίαο εβδνκαδηαίσλ δίσξσλ γηα ηα ζρνιεία ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζηα ρνιηθά Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο. Σα δίσξα απηά, ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε εληάζζνληαη κέζα ζην 
εβδνκαδηαίν σξνιφγην πξφγξακκα ησλ καζεηψλ θαη ηνπ δηδάζθνληα εθπαηδεπηηθνχ πνπ 

επηζπκεί λα ηα πξαγκαηνπνηήζεη. 

Σα ρνιηθά Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο α) αθνξκνχλ πάληα απφ 

έλα ζέκα -θαηά ην πξφηππν ηεο ήδε γλσζηήο δηαζεκαηηθήο (subject-centered) δηδαζθαιίαο- β) 
αμηνπνηνχλ εθείλεο ηηο επηζηεκνληθέο γλψζεηο πνπ απαηηεί ε πξαγκάηεπζή ηνπ θαη γ) 

δεκηνπξγνχλ εθείλεο ηηο εκπεηξίεο πνπ απνζαθελίδνπλ έλλνηεο θαη νηθνδνκνχλ ηηο αμίεο 

(ζρήκα 3). 
Σν εξψηεκα «ηη δηδάζθσ» ζε έλα Πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο δελ 

κπνξεί παξά λα έρεη ηελ πξνθαλή απάληεζε, «δηδάζθσ ην Πεξηβάιινλ». Σν φηη, φκσο, γηα 

ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ρξεηάδεηαη λα ην αλαιχζνπκε ζε θπζηθφ 

θαη αλζξσπνγελέο θαη ην αλζξσπνγελέο ζε δνκεκέλν, θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, ηζηνξηθφ, 
πνιηηηζκηθφ, δελ είλαη θαζφινπ πξνθαλέο.  

Σν ίδην κε πξνθαλήο, είλαη θαη ε αλάιπζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζε δηαζηάζεηο 

νηθνινγηθέο, πεξηβαιινληηθέο, νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο θαη πνιππνιηηηζκηθέο 
(έληππν ππνβνιήο ρνιηθψλ Πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ). Θα ιέγακε, φηη ε θαηάηκεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζε κέξε ή 

δηαζηάζεηο, δελ είλαη παξά ην απνηέιεζκα ηεο πεξηραξάθσζεο καο, ζηηο αξρέο ηεο ζχγρξνλεο 
επηζηεκνληθήο ζθέςεο θαη ζην ζεηηθηζηηθφ - νξζνινγηζηηθφ θαη ιεηηνπξγηζηηθφ παξάδεηγκα 

κέζα ζην νπνίν νηθνδνκνχληαη.  

Σν «πψο» δηδάζθνπκε έρεη, επίζεο, παγησζεί κε ηελ νξγάλσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

νκάδαο ζε ππν-νκάδεο πνπ αληηζηνηρίδνληαη, ζπλήζσο, κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο 
θαη κε ηελ εθαξκνγή κηαο πιεηάδαο ηερληθψλ θαη κεζφδσλ, φπσο: «εηζεγήζεηο εηδηθψλ», 

«εξγαζίεο πεδίνπ», «πεηξάκαηα», «πξνζνκνηψζεηο», «δξακαηνπνηήζεηο», «βηβιηνγξαθηθέο 

έξεπλεο», «ζπλεληεχμεηο», «εξσηεκαηνιφγηα», «παηρλίδηα ξφισλ», φιεο ή θάπνηεο απφ απηέο 
εληαγκέλεο νξγαληθά ζην πιαίζην κηαο «επίιπζεο πξνβιήκαηνο» (ζρήκα 4) ή ζην πιαίζην 

ελφο Project (ζρήκα 5).  

 
 

 

 

                                                
7 Φινγαΐηε, 1993  
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4. ΚΗΝΓΤΝΟΗ 

ΣΟΤ ΓΑΟΤ 
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Σρήκα 5 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Σέινο, ην «γηαηί» δηδάζθνπκε -φ,ηη θαη φπσο ην δηδάζθνπκε- ζπλάγεηαη απφ ηνλ 
ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαηππψλνπκε θαη ηεξαξρνχκε ηνπο ζηφρνπο. Οη αλαθνξέο ησλ 

πξνγξακκάησλ ζηνπο ζηφρνπο μεθηλνχλ απφ ην γλσζηηθφ πεδίν, κε επίθεληξν ηηο έγθπξεο - 

αληηθεηκεληθέο πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ρψξν ησλ θπζηθψλ ή θαη ησλ 
πεξηβαιινληηθψλ επηζηεκψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη πξνζεγγίδνπκε ηνπο καζεηέο κε πξσηαξρηθφ 

ηδίσκα ηε λφεζε, δειαδή ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα θαηαλννχλ θαη λα εκπεδψλνπλ ινγηθέο 

αθνινπζίεο.  

1. Θέκα-

Πεξηγξαθή

2. Πιαίζην 

πξαγκαηνπνίεζεο

Υξνλνδηάγξακκα

Τπνρξεώζεηο

πλαληήζεηο
3. ρεδηαζκόο ηόρνη

Πεγέο

Μέζα
4. Έξεπλα

4. 1. Βηβιηνγξαθηθή

6. Κξηηηθή 

Αλάιπζε

7. Αξρηθά 

πκπεξάζκαηα

5. πζρέηηζε 

ηνηρείσλ

4. 2. ζην Πεδίν

8. Γηαιεύθαλζε Αμηώλ

9. Δλαιιαθηηθέο 

Πξνηάζεηο

10. Δπηινγή Γξάζεσλ

Αμηνιόγεζε πεγώλ

Γηαιεύθαλζε ελλνηώλ

ύγθξηζε

Παξνπζίαζε

Δξκελεία

ύγθξηζε

11. Δθαξκνγή

Αληηθεηκεληθώλ (;)

Τπνθεηκεληθώλ

πιινγηθώλ Γηαηύπσζε

Κξηηηθή Πξνζέγγηζε

ύγθξηζε-Αμηνιόγεζε

Δπηζπκεηό – Δθηθηό (;)



 

 

 Σν φηη νη αλαθνξέο ησλ πξνγξακκάησλ ζηνπο ζηφρνπο ζπλερίδνπλ κε ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ πεδίν -πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ κε θαηάιιειεο κεζφδνπο 
«θηινπεξηβαιινληηθέο» ή νηθνινγηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο- θαλεξψλεη πσο νη αμίεο 

πξνζεγγίδνληαη σο ςπρνινγηθέο θαηεγνξίεο -φπσο πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία θαη 

ππεπζπλφηεηα- νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη έκκεζα. Δλψ, ην φηη νη αλαθνξέο ζηνπο ζηφρνπο 

νινθιεξψλνληαη κε ην ςπρνθηλεηηθφ πεδίν -φπνπ ελζσκαηψλνληαη ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο 
ζπκκεηνρήο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ηειηθή δξάζε ή δξάζεηο- ζπρλά νδεγεί ζε 

αλεζηίαζηνπο θαη γη’ απηφ βξαρχβηνπο θαη πεξηζηαζηαθνχο «αθηηβηζκνχο» (θαζαξηζκνί 

αθηψλ, αλαδαζψζεηο, θ.α.).  
 

 

«Ση  γίλεηαη» 
 

 

Γεληθεχνληαο, ζα ιέγακε, φηη αλ ην ζέκα καο αλαθέξεηαη ζηνλ θφζκν ηεο εκπεηξίαο 

ηνπ καζεηή -π.ρ. «ε γεηηνληά καο»- ν ρσξηζκφο ζε ππνζέκαηα -π.ρ. δνκεκέλν πεξηβάιινλ, ην 
πξάζηλν ζηε γεηηνληά, θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ηζηνξηθά θαη ιανγξαθηθά ζηνηρεία, 

πξνβιήκαηα, θιπ- δηαρσξίδεη ηε ζπλνιηθή δσή ζε «ζθαίξεο δωήο». Οη «ζθαίξεο δωήο» 

ζεσξνχληαη σο ππνζέκαηα ή «δηδαθηηθέο ελόηεηεο» ρσξίο λα δηαθξίλεηαη γχξσ απφ πνηα 
έλλνηα ή αξρή ην ζέκα ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη θαηά κηα έλλνηα, ε  «δηδαθηέα χιε» απνθηά 

νξγαληθφ ζχλδεζκν
8
. Ή κε άιια ιφγηα ρσξίο λα δηαθξίλεηαη κε πνην ηξφπν νη δηαρσξηζκέλεο 

«ζθαίξεο δσήο» ζπγθξνηνχλ ηε ζπλνιηθή δσή. 
 Ζ δηδαθηηθή απηή δηαδηθαζία παξαπέκπεη, θαηά ηε γλψκε καο, ζηελ «εληαία 

ζπγθεληξωηηθή δηδαζθαιία», ε νπνία εθαξκφδεηαη ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Ζ ππν-ζεκαηνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ελφο πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο παξφηη δηαξζξψλεη ηε δηδαζθαιία γχξσ απφ επξείεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο, 
σζηφζν, πηνζεηεί ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηε ζπζηεκαηνπνίεζε πνπ ζπλαληνχκε ζηελ δηδαζθαιία 

ησλ ρσξηζηψλ καζεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ
9
. Δλψ, ηέινο δελ γίλεηαη θαηαλνεηφο ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν αλαηξείηαη ή πξνζεγγίδεηαη θξηηηθά ε δηάθξηζε ηνπ θφζκνπ καο ζηηο θιαζηθέο 
θαηεγνξίεο: θπζηθφο θαη θνηλσληθφο θφζκνο.                         

 Αλ ην ζέκα καο αθνξά ζε κηα θεληξηθή έλλνηα π.ρ. «ην λεξφ», ν ρσξηζκφο ζε 

ππνζέκαηα -π.ρ. λεξφ θαη βηνινγία, λεξφ θαη κπζνινγία, λεξφ θαη ξχπαλζε, εμνηθνλφκεζε 

λεξνχ θιπ.- παξαπέκπεη ζηε «δηαζεκαηηθή» κνξθή ηεο  δηδαζθαιίαο (subject-centered). 
Γειαδή ζηε δηδαζθαιία θαηά ηελ νπνία γχξσ απφ κηα θεληξηθή έλλνηα-ζέκα «ζπζζωξεύεηαη 

ζρεηηθή ύιε» ή πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζε θάπνηα «δηδαθηέα χιε»
10

. Θα κπνξνχζακε λα 

ηζρπξηζηνχκε, φηη θαη νη δπν κνξθέο δηδαζθαιίαο, ε εληαία ζπγθεληξσηηθή θαη ε δηαζεκαηηθή, 
παξφηη είλαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζεο, δελ έρνπλ ζαθέο γλσζηνζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη ζε 

θάζε πεξίπησζε δελ έρνπλ δηακνξθσζεί γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο έηζη φπσο απηή δηαγξάθεηαη κέζα απφ ηα βαζηθά ηεο θείκελα 
(Σπθιίδα, 1977, Θεζζαινλίθε, 1997). 

 

 

«Ση ζα κπνξνχζε λα γίλεη» 
 

 

Σν ζέκα ρξεηάδεηαη λα πεγάδεη απφ ην ρψξν δσήο ησλ καζεηψλ πξνθεηκέλνπ λα 
δηαζθαιίδνληαη δπν δπλαηφηεηεο: 1) λα αμηνπνηείηαη ν ρψξνο δσήο κε ηελ έλλνηα ηνπ 

γλσζηαθνχ πεδίνπ ησλ καζεηψλ καο αιιά θαη ε πξνζσπηθή εκπεηξία θάζε καζεηή κε ηελ 

έλλνηα ηεο εκπεηξίαο ηεο ζπλνιηθήο ηνπ δσήο θαη 2) λα ελεξγνπνηνχληαη παξαηεξήζεηο 
λνεηηθέο θαη αηζζεζην-ζπλαηζζεκαηηθέο ζε έλα ζηαζεξφ πεδίν παξαηήξεζεο ην νπνίν επλνεί 

                                                
8 Γηαλλνχιεο, 1993. ει. 150   
9 Γηαλλνχιεο  1993. ζει. 150 
10 Θενθηιίδεο, 1987. ζει 13 



 

 

ηελ επαλάιεςή ηνπο
11

. Αληί λα ρσξίδεηαη ην ζέκα ζε ππνζέκαηα, νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγνχλ ζηαδηαθά ηελ «πινύζηα εηθόλα ηεο πξαγκαηηθόηεηαο», έηζη φπσο εμπθαίλεηαη 
γχξσ απφ ην ζέκα θαη λα ηελ εξκελεχζνπλ θξηηηθά

12
. Δλψ, ηέινο, ν ρσξηζκφο ησλ καζεηψλ 

ζε κηθξφηεξεο νκάδεο ζα κπνξνχζε λα θαηαλνεζεί σο κεζνδνινγηθή αξρή-πξνυπφζεζε ηνπ 

δηαιφγνπ πνπ ηνλ νδεγεί ζηαδηαθά -απφ κηθξέο νκάδεο, ζηελ νινκέιεηα- λα πάξεη ην 

ραξαθηήξα ησλ δηαινγηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηε γλψζε  
Οη ζηφρνη ηεο παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζα κπνξνχζαλ λα απνθηήζνπλ ην 

ραξαθηήξα θνηλσληθν-παηδαγσγηθψλ πξνζδνθηψλ θαη αληί λα επηδηψθνληαη έκκεζα, κπνξνχλ 

λα νηθνδνκνχληαη θαη λα απνθηνχλ ππφζηαζε ζην πεδίν ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
κε ηνπο καζεηέο ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε νη ζηφρνη καο ρξεηάδεηαη λα έρνπλ σο επίθεληξν ηνλ 

άλζξσπν πνπ επηρεηξεί λα εξκελεχζεη θξηηηθά ηε ζχγρξνλε «πνιππινθφηεηα»
13

 αιιά θαη ηνλ 

άλζξσπν πνπ αλαδεηά θαη ηαπηφρξνλα πξαγκαηψλεη θάζε ζηηγκή ηα ζηνηρεία πνπ ζα ήζειε λα 
ζπλαληά ζε κηα «αιεζηλά αλζξώπηλε θνηλωλία»

14
.  

Σα δεδνκέλα ηα νπνία ζπιιέγνληαη, κπνξνχλ λα εηζέξρνληαη ζην δηδαθηηθφ-

καζεζηαθφ γίγλεζζαη σο ππνθεηκεληθέο πεξηγξαθέο ή ππνθεηκεληθέο «παξαηεξήζεηο»
15

. Ζ 

ζχλζεζή ηνπο κπνξεί λα πξνβάιιεη κε ηελ έλλνηα ηεο ζπλάληεζεο ησλ ππνθεηκεληθψλ 
πεξηγξαθψλ καζεηή-ζπκκαζεηή θαηά ηελ νπνία δηακνξθψλνληαη «ηα ζπλεξγαηηθά 

επεμεξγαζκέλα ζρήκαηα πνπ πεξηγξάθνπλ θξηηηθά ηελ πξαγκαηηθόηεηα»
16

. Ζ αμηνιφγεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεηάδεηαη λα αθνξά: α) ζηα αλζξψπηλα ππνθείκελα (εθπαηδεπηηθφο, 
καζεηήο) θαη ζηελ νκάδα (εθπαηδεπηηθφο θαη καζεηέο) αλαθνξηθά κε ηελ ζπγθξφηεζε θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπο β) ζηα «ζπλεξγαηηθά επεμεξγαζκέλα ζρήκαηα πνπ πεξηγξάθνπλ θξηηηθά ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα» αλαθνξηθά κε ηα λνήκαηα ηα νπνία ελζσκαηψλνπλ θαη γ) ζηελ 
επαλαδξνκηθή ζρέζε αλζξψπηλσλ ππνθεηκέλσλ θαη ζπλεξγαηηθά επεμεξγαδφκελσλ 

ζρεκάησλ, κέζσ ηεο νπνίαο ην ζπλνιηθφ εγρείξεκα βειηηψλεηαη
17

.  

 

 
Σν Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην 

 

 
 Πξφζθαηα αλαδσππξψζεθαλ νη ζπδεηήζεηο πεξί «δηαζεκαηηθφηεηαο», ηδηαίηεξα κεηά 

ηε ζχληαμε ηνπ «Γηαζεκαηηθνχ» Δληαίνπ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (cross-cirricula 

themes).  Μέζσ ηνπ λένπ απηνχ πιαηζίνπ, θαίλεηαη φηη απνθαζίζακε λα πξαγκαηεπφκαζηε 

ζην ζρνιείν δεηήκαηα ηεο δσήο ησλ καζεηψλ, λα δίλνπκε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε δηεξεχλεζε 
άμησλ, λα ππεξβαίλνπκε ηα φξηα ησλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ (subject disciplines), λα 

επηθεληξσλφκαζηε ζηε δηαδηθαζία, λα αλαζπλζέηνπκε ην πξίζκα θάησ απφ ην νπνίν 

πξνζεγγίδνπκε ηνλ θφζκν καο, λα ελδηαθεξφκαζηε γηα ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεξψλ παξά 
γηα ηα ίδηα ηα κέξε, λα αλαθαιχπηνπκε θαη λα κειεηάκε έλλνηεο «δηαζεκαηηθέο» (cross-

cirricula concepts).  

 Με απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, ε δηαζεκαηηθφηεηα ηείλεη πξνο κηα «εξκελεπηηθή» 
πξαγκάηεπζε ηνπ θφζκνπ (relevant argument: «me and the world») θαη, ζπλεπψο, 

απνκαθξχλεηαη απφ ηελ ζεηηθηζηηθή - νξζνινγηζηηθή θαη ιεηηνπξγηζηηθή ζεψξεζή ηνπ. 

Χζηφζν, παξά ηα γλσζηνζεσξεηηθά αλνίγκαηα πνπ επηρεηξεί, ην «Γηαζεκαηηθφ» Δληαίν 

Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ έρεη δερζεί έληνλε θξηηηθή.   
 Ζ θξηηηθή πνπ αζθείηαη, εζηηάδεη, θπξίσο, ζην φηη ε ζχληαμε ησλ «cross-cirricula 

themes» κνηάδεη λα δηαθαηέρεηαη απφ ζχγρπζε θαη, ηαπηφρξνλα, δεκηνπξγεί ζχγρπζε ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ θαινχληαη λα ην εθαξκφζνπλ. Ζ ζχγρπζε νθείιεηαη ζην φηη, ελψ 
επηρεηξεί έλα εξκελεπηηθφ άλνηγκα ζηηο δηαδηθαζίεο, ηαπηφρξνλα ηηο ζπκπηέδεη θαη δίλεη 

                                                
11 Σζηβάθνπ, 1997, ζει. 29 
12 Checkland, 1981, Banathy, 1996, 1998, 1999, van Gigch, 1991, Warfield, 1984, 1990 
13 Morin, 1990, van Gigch, 1991 
14 Γέκπηνο, 1985, Ulrich, 1977, 1983, 1987, 1993, 1996, Σζηβάθνπ, 1997, Adormo, 1961 
15 Von Foerster, 1969, 1979, 1981, Maturana & Varela, 1980, Σζηβάθνπ, 1993, 1995, 1997 
16 Adormo, ζην Γέκπηνο, 1985, ζει. 389 
17 Zuniga, 1994, pp. 51-73  

 



 

 

έκθαζε ζε κηα ζεηξά νδεγηψλ γηα mini-subjects, «θνξησκέλσλ» κε πεξηερφκελα πνπ 

επραξηζηνχλ ηνπο πάληεο
18

.  
 Σα «cross-cirricula themes» δελ απνθεχγνπλ ηελ παξαδνζηαθή αληίιεςε γηα ηε 

κάζεζε, αθνχ θαη ζ’ απηά «ην ηη ζα δηδάμσ» έρεη ηε κεγαιχηεξε βαξχηεηα θαη δίλεηαη απφ 

εηδηθνχο πνπ θαηέρνπλ ηε γλψζε «επαγγεικαηηθά». Έηζη, θαηά ηε γλψκε καο, δελ κπνξνχλ 

λα θάλνπλ θηήκα ησλ καζεηψλ θαλέλα απφ ηα δπν ζαθή, ζηέξεα θαη δηαθξηηά κεηαμχ ηνπο 
πξφηππα ζθέςεο πνπ έρνπλ αλάγθε: ηε ινγηθή ζθέςε θαη ηελ θνηλσληθά θξηηηθή ζθέςε.   

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                                
18 John Huckle, «Realizing Sustainability in Changing Times», Stephen Sterling, «Education in Change», Ken 
Webster, «The secondary years»   



 

 

Η ΤΣΗΜΙΚΗ ΣΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗ: ΜΙΑ ΝΓΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ 
 

 
Όινη γλσξίδνπκε, φηη ν δηδαθηηθφο ζρεδηαζκφο ελφο ρνιηθνχ Πξνγξάκκαηνο είλαη 

έλα έξγν εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ αιιά θαη δχζθνιν, αθνχ ρξεηάδεηαη λα ζθεθηνχκε, λα 

νξγαλψζνπκε, λα πξαγκαηνπνηήζνπκε θαη λα αμηνινγήζνπκε κηα ζεηξά παηδαγσγηθψλ 

ελεξγεηψλ ζηελ ηάμε θαη ζην πεδίν, νη νπνίεο έρνπλ ρξνληθφ νξίδνληα κηαο ζρνιηθήο ρξνληάο. 
 

Γηα λα θέξνπκε ζε πέξαο έλα ρνιηθφ Πξφγξακκα, νη παηδαγσγηθέο καο ελέξγεηεο 

ρξεηάδεηαη  
1) λα έρνπλ έλαλ θεληξηθφ παηδαγσγηθφ ζηφρν  

2) λα ζηεξίδνληαη ζε ζαθείο δηδαθηηθέο-καζεζηαθέο αξρέο  

3) λα εθηπιίζζνληαη κε παηδαγσγηθή ζπλνρή  

4) λα νηθνδνκνχλ ην ζηφρν ζηαδηαθά θαη κε έλα ζπλεηδεηά επηιεγκέλν παηδαγσγηθφ εξγαιείν 
θαη, κέζσ φισλ ησλ παξαπάλσ, 

5) λα ζπγθξνηνχλ έλα νινθιεξσκέλν παηδαγσγηθφ εγρείξεκα κε μεθάζαξε επηζηεκνινγηθή 

ηαπηφηεηα. 
 

Σαπηφρξνλα, φκσο, ρξεηάδεηαη, ν θεληξηθφο παηδαγσγηθφο ζηφρνο, νη δηδαθηηθέο-

καζεζηαθέο αξρέο, ε παηδαγσγηθή ζπλνρή, ην παηδαγσγηθφ εξγαιείν θαη ε επηζηεκνινγηθή 
ηαπηφηεηα ηνπ ρνιηθνχ Πξνγξάκκαηνο, λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο σο Δθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία ή 

Βησζηκφηεηα (Γηεζλήο Γηαθπβεξλεηηθή πλδηάζθεςε ηεο Θεζζαινλίθεο 1997). 

 
Ζ δηθή καο πξφηαζε αθνξά ζε έλαλ δηδαθηηθφ ζρεδηαζκφ, ν νπνίνο 

1) έρεη σο θεληξηθφ παηδαγσγηθφ ζηφρν ηνλ ελεξγφ πνιίηε , (ζρήκα 7), 

2) εθηπιίζζεηαη, πεξλψληαο κέζα απφ ηέζζεξηο δηδαθηηθέο θάζεηο (ζρήκα 8), νη νπνίεο έρνπλ 
ηελ εζσηεξηθή ζπλνρή ελφο «θξηηηθά θαη απηνθξηηηθά εξκελεπηηθνχ θχθινπ» (ζρήκα 9), 

3) ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο παηδαγσγηθέο αξρέο: ζηελ «εγγχηεηα ηνπ ζέκαηνο ζηε δσή», ζηελ 

απηελέξγεηα θαη ηελ «επνπηεία», (ζρήκα 10),  
4) νηθνδνκεί ηνλ ελεξγφ πνιίηε κε κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηα «ηερλήκαηα παηδαγσγηθνχ 

ραξαθηήξα»
19

 (ζρήκα 11) θαη 

5) ζπγθξνηεί έλα παηδαγσγηθφ εγρείξεκα πνπ έρεη κηα ζαθή επηζηεκνινγηθή ηαπηφηεηα, ε 

νπνία εγγξάθεηαη ζηε πζηεκηθή θέςε πνπ ζεκειηψλεηαη θξηηηθά θαη, κε κηα πην επξεία 
θαηεγνξηνπνίεζε, ζηελ Κξηηηθή Θεσξία ηεο ρνιήο ηεο Φξαλθθνχξηεο. 

 

 
 

 

 

 
Ο Δλεξγφο Πνιίηεο 

 

Σρήκα 7 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

                                                
19 ρίδα 2004, 2008α, 2008β, ρίδα, Φινγαΐηε, 2005 

ν πνιίηεο πνπ εξκελεχεη θάζε φςε ηεο 

δσήο ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγηάο ησλ 

ζεζκψλ, ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο 

αγνξάο θαη ηεο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο  
 

ν πνιίηεο πνπ ζηξέθεηαη ζπλεηδεηά 

ζηνλ «άιιν» γηα λα κνηξαζηεί ζθέςεηο 

θαη πξνζδνθίεο θαη ζπλελψλεη κε ηνλ 

«άιιν» ηηο δπλάκεηο ηνπ γηα έλαλ 

ζπλνιηθφ θνηλσληθφ κεηαζρεκαηηζκφ  

ΝΞΑΛΕ 

ΟΗΓΣΕ 



 

 

 

 
 

Οη ηέζζεξηο Φάζεηο 

ηνπ εγρεηξήκαηνο  

 
Σρήκα 8 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Οη Φάζεηο θαη  

ε Δζσηεξηθή πλνρή 

 
Σρήκα 9 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Οη Φάζεηο θαη  

νη Παηδαγσγηθέο Αξρέο 
 

Σρήκα 10 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Οη Φάζεηο θαη  

ην Μεζνδνινγηθφ Δξγαιείν 

 
Σρήκα 11 
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ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ 

 

4. ΚΡΗΣΗΚΖ, 
ΑΤΣΟΚΡΗΣΗΚΖ 

ΠΡΟΔΓΓΗΖ,   

ΟΗ ΑΛΛΟΗ   



 

 

Ζ Δπηζηεκνινγηθή Σαπηφηεηα ηνπ Δγρεηξήκαηνο 

 
 Γηα λα ππνζηεξίμνπκε φηη ε επηζηεκνινγηθή ηαπηφηεηα ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη, θπξίσο, ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηε Βησζηκφηεηα ή 

Αεηθνξία (sustainability) εγγξάθεηαη ζηε πζηεκηθή θέςε πνπ ζεκειηψλεηαη θξηηηθά, 

παξαζέηνπκε δπν επηζεκάλζεηο ησλ θεηκέλσλ ηεο Σηθιίδαο α) ην φηη ην Πεξηβάιινλ καο είλαη 
κηα «πζηεκηθή Πξαγκαηηθφηεηα» θαη ζπλεπψο αληηζηνηρίδεηαη κε ην χζηεκα 

(πλεηδεζηαθφ ή Κνηλσληθφ) πνπ ηελ παξαηεξεί (πζηεκηθή ηνπ Παξαηεξεηή) θαη β) ην φηη 

«ε βαζχηεξε αηηία ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ είλαη ε ιαλζαζκέλε ζεψξεζε ηεο 
πξαγκαηηθφηεηαο, ηελ νπνία έρεη πξνθαιέζεη ν αθξαίνο ζεηηθηζκφο-νξζνινγηζκφο».      

 

Με βάζε απηήλ ηελ επηζήκαλζε αλαδεηήζακε θαη θηλεζήθακε ζε έλα πιαίζην ζθέςεο, φπνπ: 
- δελ κηινύκε γηα ηε γλψζε αιιά γηα ηελ γλσζηαθή ή παξαηεξεζηαθή δηαδηθαζία 

- δελ αλαιύνπκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζε θπζηθή θαη θνηλσληθή αιιά ζε πζηήκαηα-

Παξαηεξεηέο, ζπλεηδεζηαθά (Φπζηθά Πξφζσπα) θαη θνηλσληθά (Ννκηθά Πξφζσπα), ηα νπνία 

ηελ παξαηεξνχλ θαη ζπγθξνηνχλ ην λφεκά ηεο  
- δελ ραξαθηεξίδνπκε ηνλ θφζκν καο σο «αληηθεηκεληθφ», αθνχ φ,ηη θαη αλ ιέγεηαη γη’ 

απηφλ, «ιέγεηαη απφ έλαλ Παξαηεξεηή»
20

  

- πξαγκαηεπόκαζηε ηνλ θφζκν καο σο έλα θνηλσληθν-πνιηηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ δεκηνχξγεκα 
- επηιέγνπκε επίπεδα αλάιπζεο ζηε βάζε ηνπ «πνηνο» απνθαζίδεη θαη απνθαίλεηαη γηα ηα 

θνηλσληθά δξψκελα 

- νηθνδνκνύκε ηε ζπλεξγαηηθφηεηα - δεκνθξαηηθφηεηα σο πξνυπφζεζε ελφο ζπλνιηθνχ 
κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο θνηλσλίαο. 

 

Ζ Κξηηηθή Θεσξία ηεο ρνιήο ηεο Φξαλθθνχξηεο 

 
 Με απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, ην πιαίζην ζθέςεο πνπ επηιέμακε -ε πζηεκηθή θέςε 

πνπ ζεκειηψλεηαη θξηηηθά, ε νλνκαδφκελε θαη πζηεκηθή ηνπ Παξαηεξεηή, εληάζζεηαη ζηελ 

πξνβιεκαηηθή ηεο Κξηηηθήο Θεσξίαο ηεο ρνιήο ηεο Φξαλθθνχξηεο. Γηα λα γίλεη απηφ 
πεξηζζφηεξν ζαθέο, ζπλνςίδνπκε ηελ πνξεία ηεο ρνιήο ηεο Φξαλθθνχξηεο, ηνπο ζηφρνπο 

ηεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ ηδξπηψλ ηεο, αλαδεηνύκε ηα θνηλά ηεο ζηνηρεία κε ηελ έλλνηα ηεο 

«Παηδείαο» θαη ηνπ Κξηηηθνχ ηνραζκνχ θαηά ηελ θιαζηθή αξραηφηεηα θαη θαηαιήγνπκε 

ζηνλ πξσηαξρηθφ παηδαγσγηθφ ζηφρν, γχξσ απφ ηνλ νπνίν νηθνδνκνχληαη ηα ζεκέιηα ηνπ 
εγρεηξήκαηφο καο: ζηνλ πνιίηε, θνξέα θνηλσληθν-πνιηηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ αιιαγψλ. 

 Ζ Κξηηηθή Θεσξία γελλήζεθε απφ ηε ρνιή ηεο Φξαλθθνχξηεο, δεκηνχξγεκα 

δηαλννχκελσλ πνπ ζπλδένληαλ ζηελά κε ην Ηλζηηηνχην Κνηλσληθήο Έξεπλαο ηεο 
Φξαλθθνχξηεο. Σν Ηλζηηηνχην ηδξχζεθε ην 1923, δηαιχζεθε απφ ηνπο εζληθνζνζηαιηζηέο θαη 

επαληδξχζεθε ην 1950 γηα λα θαιχςεη έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ, φπσο Φηινζνθία, 

Κνηλσληνινγία, Κνηλσληθή Φπρνινγία, Φπραλάιπζε, Θεσξία Γηθαίνπ, θ.α. Βαζηθή επηδίωμε 

ηεο Σρνιήο ήηαλ ε θξηηηθή αλάιπζε ηεο Γηαιεθηηθήο ηνπ Marx, πξνθεηκέλνπ λα 

απνηειέζεη κέζν αλάιπζεο θαη θξηηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηνλ πνιηηηζκό. 

 

 
 Ζ επίζεκε νλνκαζία ηεο ρνιήο ήηαλ Κξηηηθή ρνιή ηεο Κνηλσλίαο θαη νη ηδξπηέο 

ηεο θαη ηα κέιε ηεο Horkheimer, Adorno, Fromm, Marcuse, Habermas, δηαπλένληαλ απφ 

ηελ πξνζδνθία λα ζπγθξνηήζνπλ κηα Κξηηηθή Θεσξία πνπ ζα έβαδε ηα ζεκέιηα κηαο 
θαζνιηθήο θνηλσληθήο κεηαβνιήο, αθνχ θχξην δεηνχκελφ ηεο ήηαλ ε αλάδεημε ησλ ζρέζεσλ 

εμάξηεζεο ηεο πξνζσπηθήο δσήο απφ ηελ θνηλσληθή θαη ε αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ 

αλζξψπνπ λα ηηο αλαγλσξίζεη θαη λα ηηο ακθηζβεηήζεη… 
Καηά κία έλλνηα ε Κξηηηθή Θεσξία ζπκίδεη ηελ θιαζηθή αξραηφηεηα, φπνπ θάζε 

ζθέςε θαη πξάμε γίλνληαλ απηφκαηα «Παηδεία», πιαζηνπξγηθή εξγαζία πάλσ ζηνλ άλζξσπν, 

φρη σο άηνκν αιιά σο ηχπν αλζξψπνπ.  

                                                
20 «everything said, is said by an observer», Maturana, Varela, 1975, 1988 

 



 

 

Μαο ζπκίδεη κνξθσηηθέο δπλάκεηο πνπ ζηξέθνληαλ κε πάζνο ζηελ Ζζηθή, ζηελ 

Κνηλσλία θαη ζηελ Πνιηηηθή θαη έλαλ ηξφπν δσήο πνπ θαζνξίδνληαλ απφ ηελ απφ θνηλνχ 
ζχκπξαμε ζην δεκφζην βίν θαη ηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο θαη απαηηνχζε  πνιίηεο κε 

πλεπκαηηθφ ζθξίγνο, πνιηηηθή, δηαλνεηηθή θαη θαιιηηερληθή παηδεία. Μαο ζπκίδεη, κε άιια 

ιφγηα, ηνλ Κξηηηθό Σηνραζκό πάλσ ζηηο πξάμεηο θαη ηε δσή ηνπ αλζξψπνπ, ν νπνίνο 

γελλήζεθε απφ ηε ζεκαληηθφηεξε παηδαγσγηθή θπζηνγλσκία ηεο ηζηνξίαο ηεο δχζεο, ηνλ 
σθξάηε θαη ηηο ζσθξαηηθέο ηδέεο. Θα ιέγακε, φηη ε Κξηηηθή θέςε ηνπ 20νπ αηψλα, 

απνθχεκα ηνπ Κξηηηθνχ ηνραζκνχ ηεο αξραηφηεηαο, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ην 

θηινζνθηθφ-επηζηεκνινγηθφ θαη παηδαγσγηθφ-δηδαθηηθφ πιαίζην, φπνπ ν καζεηήο ζα σξίκαδε 
γλσζηηθά ψζηε λα γίλεηαη ηθαλφο λα ζπκπξάηηεη ζηνλ δεκφζην βίν. 

 

Δκείο, απφ ηελ πιεπξά καο, έρνπκε ηε γλψκε φηη ν δηδαθηηθφο ζρεδηαζκφο πνπ 
πξνηείλνπκε -θάησ απφ ηελ επηζηεκνινγηθή ηαπηφηεηα ηεο Κξηηηθήο Θεσξίαο ηεο ρνιήο ηεο 

Φξαλθθνχξηεο θαη ηεο πζηεκηθήο ηνπ Παξαηεξεηή (Κνλζηξνπθηηβηζκφο Γεχηεξεο Σάμεο)- 

δεκηνπξγεί ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο γηα ηε δηακφξθσζε ελφο λένπ ηχπνπ αλζξψπνπ: «ηνπ 

αλζξώπνπ πνπ αλαδεηά κέζα αλάιπζεο θαη θξηηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζην ζύγρξνλν 
πνιηηηζκό» ή απέλαληη ζηελ νλνκαδφκελε «λεωηεξηθόηεηα» (ζρήκα 12).  

Γηα λα ακθηζβεηήζεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ: α) ηε «κεραληζηηθή ή 

ιεηηνπξγηζηηθή» ζεψξεζεο ηεο θχζεο θαη ηεο θνηλσλίαο β) ηνλ αηνκηθηζκφ, ηελ 
αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηνλ αθξαίν θαη θαζνιηθφ νξζνινγηζκφ γ) ηελ πνηφηεηα ηεο ζχγρξνλεο 

αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο θαη ηηο πνιηηηθέο εμνπζίεο δ) ηελ (θαη’ επίθαζε) 

νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη ηελ ηερλνθξαηηθή αεηθνξία ή βησζηκφηεηα, ε) ηελ αθαδεκατθή θαη 
πεξζνλαιηζηηθή εθπαίδεπζε θαη ζη) ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε πνπ δελ επηδηψθεη ηελ 

αιιαγή ησλ θπξίαξρσλ δνκψλ. Γηα λα αλαδεηήζεη έλα λέν πιαίζην ζθέςεο, σο κηα «καηηά» 

πξνο ηε «κεηα-λεσηεξηθφηεηα», (ζρήκα 13). 

 
 

 

ΝΜΘΖΠΖΟΙΖΗΑ 

ΑΞΑΗΠΕΞΖΟΠΖΗΑ 
ΚΓΩΠΓΞΖΗΜΠΕΠΑ 

ΚΟΜΟΔΗΓΧΛΟ 

ΑΞΗΔ 

ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

ΑΣΟΜΗΚΗΜΟ 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ΚΔΦΖ 

 

ΟΡΘΟΛΟΓΗΣΗΚΖ, 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΣΗΚΖ 

 

ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΠΔΓΗΟ 

ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΔΞΟΤΗΔ 

ΜΟΝΣΔΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΤΣΗΚΖ 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΦΗΛΔΛΔΤΘΔΡΟΗ, ΟΗΑΛΗΣΔ 

ΟΡΘΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΒΗΧΗΜΟΣΖΣΑ ΣΔΥΝΟΚΡΑΣΗΚΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΖ- 

ΠΔΡΟΝΑΛΗΣΗΚΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΟΤ ΓΔΝ 

ΑΛΛΑΕΔΗ ΣΗ ΤΠΑΡΥΟΤΔ 

ΓΟΜΔ 

 

Σρήκα 12 

 
 

 

 



 

 

ΝΜΘΖΠΖΟΙΖΗΑ 

ΑΞΑΗΠΕΞΖΟΠΖΗΑ 
ΚΓΩΠΓΞΖΗΜΠΕΠΑ ΙΓΠΑ-ΚΓΩΠΓΞΖΗΜΠΕΠΑ 

ΚΟΜΟΔΗΓΧΛΟ 

ΑΞΗΔ 

ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

ΑΣΟΜΗΜΟ 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ΤΜΠΑΝ ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΧΝ 

ΤΝΔΞΔΛΗΞΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ 

ΤΛΛΟΓΗΚΟΣΖΣΑ 

ΚΔΦΖ 

 

ΟΡΘΟΛΟΓΗΣΗΚΖ, 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΣΗΚΖ 
 

ΚΡΗΣΗΚΑ ΔΡΜΖΝΔΤΣΗΚΖ 

ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΠΔΓΗΟ 

ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΔΞΟΤΗΔ 

ΜΟΝΣΔΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΤΣΗΚΖ 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΦΗΛΔΛΔΤΘΔΡΟΗ, ΟΗΑΛΗΣΔ 

ΟΡΘΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

;;;;;;;;; 

;;;;;;;;; 

;;;;;;;;; 

ΒΗΧΗΜΟΣΖΣΑ ΣΔΥΝΟΚΡΑΣΗΚΖ ΤΜΒΗΧΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΖ- 

ΠΔΡΟΝΑΛΗΣΗΚΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΟΤ ΓΔΝ 

ΑΛΛΑΕΔΗ ΣΗ ΤΠΑΡΥΟΤΔ 

ΓΟΜΔ 

;;;;;;;;;; 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΟΤ ΟΗΚΟΓΟΜΔΗ ΣΟΝ 

ΔΝΔΡΓΟ ΠΟΛΗΣΖ 

 

Σρήκα 13 

 

 Γηαηξέρνληαο ηηο ηέζζεξηο θάζεηο, βνεζνχκε ηνπο καζεηέο λα αίξνληαη ζε 
αλψηεξα επίπεδα παξαηήξεζεο, ηα νπνία θηλνχληαη απφ ην πξαγκαηηθφ θαη ζπγθεθξηκέλν 

(Πξψηε θαη Γεχηεξε Φάζε: εκείο θαη ην ζέκα, ην ζέκα ζηελ πφιε κνπ) πξνο ην γεληθφ θαη 

αθεξεκέλν (Γεχηεξε θαη Σξίηε Φάζε: ην ζέκα ζηελ πφιε, νη ζεζκηθνί ζπλνκηιεηέο ηνπ 
ζέκαηνο), γηα λα θηάζνπλ ζηελ Σέηαξηε Φάζε, φπνπ νινθιεξψλεηαη ν θξηηηθφο θαη 

απηνθξηηηθφο ιφγνο ησλ καζεηψλ θαη ζηξέθεηαη ε καηηά ηνπο ζηνπο «άιινπο», ρσξίο ηνπο 

νπνίνπο θάζε θξηηηθή θαη απηνθξηηηθή πξνζέγγηζε είλαη ειιηπήο.  
 

 Σαπηφρξνλα, θαη ράξε ζηα ηερλήκαηα παηδαγσγηθνύ ραξαθηήξα ρηίδεηαη ζην 

ίδην ην πεδίν ηεο δηδαζθαιίαο-κάζεζεο ε ζρέζε καζεηήο-ζπκκαζεηήο -ε αιιειεγγύε- σο 

έλα πξψην, ειάρηζην αιιά εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο, βήκα, ην νπνίν ζα κπνξνχζε -καδί κε θάζε 
άιιν θνηλσληθφ θίλεκα, θνηλσληθή πξσηνβνπιία ή ηδέα- λα νδεγήζεη ζην πέξαζκα απφ ην 

«εγψ» ζην «εκείο» θαη καθξνπξφζεζκα ζην «φινη καδί γηα έλαλ ζπλνιηθφ κεηαζρεκαηηζκφ 

ησλ δνκψλ»
21

. Με άιια ιφγηα, ράξε ζηα ηερλήκαηα παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα, νη καζεηέο 
εμνηθεηψλνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο δηαιφγνπ θαη δηαβνχιεπζεο νη νπνίεο απνηεινχλ ην 

ζεκέιην ηεο αλζξψπηλεο πξάμεο.  

 
 πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε, φηη ν δηδαθηηθφο ζρεδηαζκφο πνπ ζαο πξνηείλνπκε, 

απνηειεί έλα λέν θαη νινθιεξσκέλν Γηδαθηηθφ Μνληέιν, κε ην δηθφ ηνπ ηδηαίηεξν «ρσξηθφ» 

απνηχπσκα (ζρήκαηα 14, 15). 

 
 

 

 
 

 

 

 

                                                
21 Καζηνξηάδεο, 1985, Marx, 1977, Morin, 1977, 1981, 1982, 1986, 1990, Sterling, 2001, Webster, 2001, Huckle, 
2001 
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Δδψ, νινθιεξψλεηαη ην πξψην κέξνο απηνχ ηνπ πνλήκαηνο, ην ζεσξεηηθφ, 

αλνίγνληαο ην δξφκνο γηα ην δεχηεξν κέξνο. Γηα ην κέξνο, φπνπ φιεο νη ζεσξεηηθέο 

παξαδνρέο πνπ πηνζεηνχκε, ζα πάξνπλ ηε κνξθή «πξνηχπσλ ζρεδίσλ» πάλσ ζηα 

νπνία ζα ζηεξηρζεί ην δηδαθηηθφ καο έξγν.  
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