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Λίγα λόγια  για τον  εκπαιδευτικό: 
 

Συνάδελφε, συναδέλφισσα. 

 

 Ο στόχος ∆ιαθεµατικότητα στην Εκπαίδευση συνδέεται άµεσα µε την προέκταση της 

φιλοσοφίας της Ευρωπαϊκής ∆ιάστασης της Εκπαίδευσης στη σχολική τάξη
1 του 2010, σε µια 

ενοποιηµένη Ευρώπη της Γνώσης
2 στη βάση του τοπικού ιδεολογικού πλαισίου αξιών. 

 
Στις εργασίες που παραθέτω προτείνω στην πράξη τρόπους και ιδέες προώθησης της 

διαθεµατικότητας σε συνάρτηση µε τη διεπιστηµονικότητα , λαµβάνοντας υπόψη: 

� Το νέο επίσηµο Αναλυτικό Πρόγραµµα ως  «Πολιτικό και Ιδεολογικό κείµενο»3 

εκφραστή του Κυπριακού Εκπαιδευτικού Συστήµατος : Παιδαγωγικό και 

Επιστηµονικό Κριτήριο.  

� Τις οροθετηµένες και λειτουργικά οριοθετηµένες δυνατότητες λειτουργίας µιας 

αληθινής σχολικής τάξης µεικτής ικανότητας, στο πλαίσιο των υφιστάµενων δοµών 

του Κυπριακού Εκπαιδευτικού Συστήµατος: Οικονοµικό Κριτήριο, Κριτήριο 

Λειτουργικότητας, Κριτήριο  Υποδοµής.   

 

 

Επεξεργάστηκα και παρουσιάζω στη σχολική πράξη το ζητούµενο δίπολο: 

- Την αυτενέργεια του µαθητή και την καλλιέργεια της πολλαπλής νοηµοσύνης. 

- Τη µετάβαση από την υλοκεντρική στην ανατροφοδοτική µορφή αποτελεσµατικής µάθησης 

που οδηγεί στη µεταγνώση. 

 

Εργαλείο δηµιουργικής δραστηριοποίησης των παιδιών, η µέθοδος  Project. Σύµφωνα µε τις 

Αρχές των παιδαγωγικών στόχων που θέτει η Λισσαβόνα για το 2010, η διαθεµατική 

προσέγγιση αφορά σε ένα πρώτο στάδιο στο 20% του συνόλου της προσφερόµενης ύλης µε 

αποτέλεσµα:  

 
                                                 
1
Η Ευρωπαϊκή διάσταση στην Εκπαίδευση: Στόχοι Λισσαβόνας για το 2010. 

2 Βρυξέλλες, Ενδιάµεσες Εκθέσεις  1997, 2004. 
3 Κουτσελίνη, 2002. 
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• Η αποτελεσµατικότητα στη διδασκαλία να µετατοπίζεται στη διδακτική διαδικασία 

και να µην εστιάζεται στην ποσοτική κάλυψη της  όποιας διδαχθείσας ύλης. 

•  Η οριζοντίωση της γνώσης ως διαθεµατικότητα µεταξύ διακριτών περιοχών του 

αναλυτικού µε αλληλοσχετιζόµενα περιεχόµενα, να καταργεί τα ανεξάρτητα, 

διακριτά και αυτοτελώς διδασκόµενα µαθήµατα στο πλαίσιο της επίτευξης της 

σχολικής γνώσης
4 και επιδιώκει µεταξύ άλλων

5:  

 

α) Τη σφαιρική οικείωση της πραγµατικότητας, συνδέοντας τη σχολική γνώση µε τα 

ενδιαφέροντα και τις εµπειρίες των παιδιών από τον κοινοτικό και το φυσικό κόσµο. 

Εµπλοκή φυσικού, ψυχολογικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος /Παιδαγωγικός 

στόχος. 

 

 β) Τον τονισµό της δυναµικότητας  της γνώσης.  Η γνώση τίθεται υπό συνεχή 

διαπραγµάτευση. Ως εκ τούτου η µάθηση συντελείται στο πλαίσιο µιας συλλογικής, 

συνεχιζόµενης επικοινωνίας, που δεν µπορεί να εξαντληθεί σε µια δεδοµένη στιγµή στα 

πλαίσια µιας διδακτικής ενότητας και ενός συγκεκριµένου µαθήµατος µε έµφαση στη 

µεταγνώση
6. 

 

 γ) Την από µέρους των µαθητών ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων που απαιτούν η 

δηµιουργική ζωή και η όσο το δυνατό επιτυχηµένη άσκηση του επαγγέλµατος στην 

εποχή της εργασιµότητας /Οικονοµικός στόχος . 

 

δ) Την ενταξιακή διευκόλυνση κάθε κατηγορίας µαθητών, ασχέτως προέλευσης και 

ατοµικών χαρακτηριστικών
7/Κοινωνικός και Ψυχοπαιδαγωγικός στόχος/ στόχος 

∆ιαπολιτισµικής  Αγωγής  

 

ε) Την ενδυνάµωση του καταλυτικού και θετικά παρεµβατικού στα κοινωνικά 

τεκταινόµενα ρόλο του σχολείου ως υγιούς εκφραστή, φορέα αγωγής και διατήρησης της 

εθνικής και πολιτισµικής  κουλτούρας/Κοινωνικός/ ψυχοπαιδαγωγικός στόχος. 

 

                                                 
4 Kagan 1999, Ματσαγγούρας 2002, Πασιάς 2006.  
5 Ματσαγγούρας , Η. (2002). ∆ιεπιστηµονικότητα, διαθεµατικότα και ενιαιοποίηση στα προγράµµατα 
σπουδών: τρόποι οργάνωσης της σχολικής γνώσης. Αθήνα: Π.Ι. σσ. 19-36 
6 Ο όρος επεξηγείται σε υποσηµειώσεις των projects. 
7 Ως πολλαπλή νοηµοσύνη. Θεολογικά: ισοτιµία ταλάντων. 
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Προσπάθησα στην πράξη
8 να προτείνω τρόπους δηµιουργικής υλοποίησης των διαστάσεων  

αυτών στη σχολική τάξη του σήµερα και του αύριο, που κάλλιστα µπορούν να αξιοποιηθούν 

σε ένα  µάθηµα καλλιέργειας στάσεων, όπως το µάθηµα της Θρησκευτικής Αγωγής. 

 

Στο υλικό που διαµόρφωσα βασισµένη στα νέα διδακτικά εγχειρίδια των τριών τάξεων του 

Γυµνασίου, θα βρείτε: 

 

� Μεθόδους  επίλυσης προβληµάτων: Η ουσία της  φιλοσοφίας ενός project, µιας 

ερευνητικής διαθεµατικής εργασίας δηλαδή, εστιάζει τη µετατόπιση του 

παιδαγωγικού ενδιαφέροντος, από τα στεγανά γνωσιοκεντρικά πλαίσια του 

συγκεκριµένου θέµατος µιας διδακτικής ενότητας, στη λύση ή προτάσεις λύσης ενός  

διαχρονικής σπουδαιότητας προβληµατισµού που αναφύεται µέσα από αυτήν. 

 

� Εργασίες πεδίου. 

 

� Προτάσεις για τη διεξαγωγή έρευνας. 

 

� Συζητήσεις µε την εµπλοκή παραγόντων της τοπικής και ευρύτερης κοινότητας/ 

εµπλοκή γονικού περιβάλλοντος- βελτίωση του (ανθρωπογενούς) σχολικού κλίµατος. 

 

� Χρήση πηγών: περιβαλλοντικών, κοινωνικών, πολιτισµικών. Έµφαση στην 

πολυπρισµατική θεώρηση της Ιστορίας. 

 

� Μεθόδους  µελέτης περιπτώσεων µε την εµπλοκή της λειτουργίας της 

ενσυναίσθησης.  

 

� Εκπόνηση σεναρίων στη σχολική τάξη. 

 

� Οµαδικές εργασίες. 

 

� ∆ραµατοποίηση, παιγνίδια µίµησης και ανάληψης ρόλων στην τάξη. 

 

� Κατασκευές και εργασίες ανάπτυξης της µεταγνωστικής δεξιότητας9 

                                                 
8 Βιβλιογραφικά η διεθνής και ελληνική βιβλιογραφία  η σχετική µε τη µέθοδο και το φιλοσοφικό 
υπόβαθρο κατασκευής των projects  είναι πλουσιότατη στη θεωρία. Χωλαίνει η µετάβαση στην πράξη.  
9 Η προστιθέµενη αξία της Γνώσης που δεν νοείται στατικά (στο πλαίσιο δηλαδή µιας και µόνο 
διδακτικής ενότητας) αλλά αποτελεί συντελεστή διαρκούς (σπειροειδούς) δόµησης του σφαιρικού 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 

Η εφαρµογή της µεθόδου project ακολουθεί σταδιακά µια εξελικτική  
διαδικασία όπως περιγράφεται παρακάτω10: 

 
 

 
1. Στάδιο σχεδιασµού: προβληµατισµός ως προς την προστιθέµενη αξία στην επιλογή 

του θέµατος – περιγραφή του προβλήµατος- καθορισµός σκοπών και στόχων- 

ανάθεση των δραστηριοτήτων- έγκυρη βιβλιογραφική επισκόπηση- συλλογή 

πληροφορίας- υλικού. Τονίζεται ότι το θέµα επιλέγεται πάντα µε πρωτοβουλία των 

µαθητών της συγκεκριµένης τάξης στην οποία θα πραγµατοποιήσω τη 

δραστηριότητα και µε άξονα επιλογής τα συγκεκριµένα ενδιαφέροντα και 

αναφυόµενες ανάγκες του συγκείµενου των παιδιών αυτών (συγκειµενικότητα).  

 

2. Στάδιο εφαρµογής: σύνθεση- επεξεργασία- κατασκευές- υπόδυση ρόλων- συνεδρίες 

εµπλεκόµενων µελών οµάδων- εµπλοκή παραγόντων της τοπικής κοινότητας-  

αξιοποίηση νέων τεχνολογιών- επικοινωνία µε άλλα σχολεία- έκθεση φωτογραφικού 

και εικονικού υλικού- σχολικό περιοδικό- θεατρική παράσταση. (∆ιαµορφωτική 

αξιολόγηση). 

 

3.  Στάδιο (τελικής) αξιολόγησης: από κοινού εκτίµηση της δουλειάς, συζήτηση για 

το κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι αρχικοί στόχοι που έθεσε η οµάδα. Όπως έχει 

προαναφερθεί, η αξιολόγηση ενός project δεν είναι µόνο τελική αλλά είναι 

παράλληλα και διαµορφωτική: αξιολογούνται σηµεία από τα διάφορα στάδια 

εφαρµογής του. Αυτό σηµαίνει ότι στη µέθοδο project αξιολόγηση δεν είναι τίποτε 

άλλο παρά η συν-εκτίµηση της εµπειρίας µέσα από τον εντοπισµό λαθών και των 

προβληµάτων που υπήρξαν, η υπενθύµιση όλου του πλούσιου γνωστικού και 

βιωµατικού υλικού που κατακτήθηκε. Στην αξιολόγηση ένα από τα ξεχωριστά 

σηµεία  αφορά στο κατά πόσο οι γνώσεις και οι εµπειρίες που αποκτήθηκαν 

διαµόρφωσαν καινούριες αξίες και συµπεριφορές και άλλαξαν παλιότερες στάσεις 

των µαθητών και των εκπαιδευτικών. Η δύναµη της αλλαγής αποτελεί την ουσία της 

πραγµατικής µάθησης. 

                                                        
                                                                                                                                            
οικοδοµήµατος περί του συγκεκριµένου γνωστικού αντικειµένου είναι η δύναµη της  µ ε τ α γ ν ώ σ η 
ς. 
10

Πηγή: βιωµατικό εργαστήρι Κυπριακού Συνδέσµου Συνεργατικής Μάθησης, 2006. Τίτλος 
σεµιναρίου: «Οι οκτώ βασικές ικανότητες για την κοινωνία της γνώσης και η εισαγωγή καινοτοµιών στο 
πρόγραµµα σπουδών και τις παιδαγωγικές πρακτικές. Η έννοια: διαθεµατικότητα. Το πεδίο: ευέλικτη 
ζώνη. Η µέθοδος: τα σχέδια εργασίας». Λευκωσία, Μάιος 2006. 
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Αναστοχαζόµενη το συλλογισµό του Apple, πως: 

«Πολλοί οικονοµολόγοι και όχι λίγοι κοινωνιολόγοι και ιστορικοί της εκπαίδευσης 

έχουν ένα περίεργο τρόπο θεώρησης των σχολείων. Θεωρούν το θεσµό της εκπαίδευσης 

σαν ένα «µαύρο κουτί». Μετρούν την παροχή  (input) προτού οι µαθητές µπουν στο  

σχολείο και στη συνέχεια µετρούν την απόδοση (output). Το τι συµβαίνει πραγµατικά 

µέσα στο «µαύρο» κουτί, το τι και πως αυτό διδάσκεται, η συγκεκριµένη εµπειρία 

παιδιών και δασκάλων, είναι γι αυτούς το λιγότερο σηµαντικό11». 

 

Κρίνω πως από εµάς εξαρτάται η αξιοποίηση της εµπειρίας των µαθητών µας. Η 

αξιόλογη γνώση ως εφαλτήριο για την παραγωγή της  Mεταγνώσης, προάγεται, σε 

ένα µάθηµα που από τη φύση του εδραιώνει δοµικά τη µετάβαση από το α-πρόσωπο, 

στην υποστατική ιδιαιτερότητα και ετερότητα της ελευθερίας του προσώπου.  

                                                                  

                                                 
11 Apple, M. Ideology and Curriculum, p.p.59 


